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RESUMO

Texto em parágrafo único, com no máximo em 15 linhas. Deve apresentar de forma bem clara
o tema, o objetivo, a metodologia do trabalho e, principalmente, os resultados da análise de
maneira sucinta, dando ênfase ao caráter aplicado da pesquisa.
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SUMÁRIO
Deve conter os itens e subitens.

TEXTO DISSERTATIVO
O(a) aluno(a) deve redigir o texto dissertativo conforme as orientações sugeridas a seguir.
Deve contemplar todos os itens elencados, independente do formato de escrita do texto
(seguindo ou não a numeração dos tópicos abaixo). O texto dissertativo deve possuir no
mínimo 75.000 caracteres com espaços para o Mestrado e 125.000 caracteres com espaços
para o Doutorado.
1. INTRODUÇÃO/PROJETO DE PESQUISA
2. DISCUSSÃO BIBLIOGRÁFICA/ESTADO DA QUESTÃO; DEBATE TEÓRICO
3. DESENHO METODOLÓGICO E FONTES
4. PRODUTO
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
6. BIBLIOGRAFIA
7. APÊNDICES

Obs.: elaborar todo o trabalho utilizando as regras da ABNT.

1. INTRODUÇÃO
Apresentação dos itens do projeto em texto contínuo, sem dividir em tópicos:
● Delimitação do objeto
Neste item, deve ser exposto, com clareza, o objeto de pesquisa, ou seja, a formulação do(s)
problema(s). Cabe estabelecer, nesse sentido, a delimitação espacial e temporal, dentro do tema
mais geral da pesquisa.
●

Justificativa e viabilidade (acadêmica/científica, social, pessoal)

Neste item, deve ser exposto, com clareza, a justificativa para a escolha da questão de pesquisa.
É importante destacar a viabilidade da pesquisa, a aplicabilidade e o tipo do produto, a partir
do Manual do Produto do PPHPBC. Caso o produto seja aplicado, deve-se indicar neste item
os meios pelos quais será viável a entrega final (financeira e institucional, quando for o caso).


Objetivo

Trata-se da definição das metas da investigação.

2. DISCUSSÃO BIBLIOGRÁFICA/ESTADO DA QUESTÃO; DEBATE TEÓRICO


Discussão Bibliográfica/Estado da questão

Este item consiste num debate crítico sobre as principais obras relacionadas ao tema da pesquisa.
Não se trata de uma simples enumeração de obras, mas da apresentação de um debate entre autores
ou correntes. O objetivo deste item é mostrar o estado atual da questão de pesquisa. Não se deve
incluir, aqui, a discussão das obras referidas às bases teóricas ou conceituais do projeto.


Debate Teórico

Neste item devem ser expostos os principais conceitos e ferramentas teóricas a serem mobilizados.
Nesse sentido, devem ser discutidas as concepções, os pressupostos e os conceitos relacionados
ao problema de pesquisa.
3. DESENHO METODOLÓGICO E FONTES

Por metodologia entende-se a descrição dos meios, instrumentos e atividades técnicas necessárias
ao tratamento do problema.

4. PRODUTO
● Apresentação do produto
Neste item deve ser exposto de maneira resumida o produto proposto. É importante que a opção
esteja prevista no Manual de Produto ou que tenha sido previamente aprovada pelo(a)
orientador(a).
● Desenvolvimento do produto
Neste item, deve ser debatido o caminho escolhido para o desenvolvimento do produto, incluindo
eventuais informações técnicas, acadêmicas e científicas necessárias para seu desenvolvimento.
Recomenda-se também que o discente discuta as implicações éticas envolvidas no processo de
elaboração do produto e em suas possíveis aplicações.
● Produto final
Neste item, deve ser apresentado o produto final da pesquisa, bem como uma análise ou um
esboço de planejamento de sua aplicabilidade. É preciso analisar o impacto do produto dentro do
contexto de pesquisa aplicada, tendo por base o texto dissertativo apresentado.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
6. LISTAGEM DOS ACERVOS E FONTES
7. BIBLIOGRAFIA
8. APÊNDICES
- Apresentar documentação que reflita o processo de elaboração do produto, desde que não
esteja incluída em outra parte do relatório técnico;
- Apresentação de parte da documentação utilizada para a elaboração da pesquisa, caso julgue
importante para compreensão do produto final.

