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Introdução

• Introdução
Deve conter elementos como:
• Tema: definição clara da pesquisa
• Problema de Pesquisa:
A pesquisa científica parte da formulação de uma ou mais perguntas.
• Hipóteses:
Segundo Triviños (2011), a hipótese surge após a formulação do problema, ela envolve 
uma possível verdade, um resultado provável, sendo uma verdade pré-estabelecida, 
intuída, com o apoio de uma teoria. Os fatos poderão verificar ou não a hipótese. 
• Objetivos:
Deve conter objetivo geral (sendo o propósito geral da pesquisa) e objetivos 
específicos. “ O objetivo é a meta do trabalho, é aonde o pesquisador quer chegar 
com a pesquisa” (GUIA..., 2019?, online). Importante: usar o verbo no infinitivo 
“descobrir, analisar, discutir, esclarecer, procurar, realizar, medir, produzir, localizar, 
diagnosticar, etc”.
• Justificativa:
Responder sobre a importância da pesquisa.



Referencial teórico

• Pesquisa e apanhado sobre a literatura 
publicada do tema em base de dados, 
periódicos, livros, teses, entre outros 
materiais bibliográficos;

• O referencial teórico permite verificar o 
estado do problema a ser pesquisado, sob o 
aspecto teórico e de outros estudos e 
pesquisas já realizados (LAKATOS; MARCONI, 
2003).



Metodologia

• Linguagem no futuro;

• Explicação da opção pela metodologia 
escolhida e do delineamento do estudo, 
(exploratório, descritivo ou experimental), da 
pesquisa (abordagem qualitativa, 
quantitativa), da amostra, da forma de coleta 
de dados e interpretação das informações.

Métodos de pesquisa, material de apoio: 

http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf

http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf
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Regras 

• Papel: formato A4, branco ou reciclado;
• Fonte: tamanho 12, cor preta, ilustração cor livre;
• Margens: 

– anverso da folha: 3 cm à esquerda e superior 2 cm à direita e inferior
– verso: direita e superior, 3 cm e esquerda e inferior, 2 cm

• Espaçamento: 
– espaçamento 1,5 entre as linhas
– espaço simples citações com mais de três linhas, notas de rodapé, 

referências, legendas das ilustrações e tabelas
• Paginação: 

– as folhas ou páginas pré-textuais (a partir da folha de rosto) devem ser 
contadas, mas não numeradas

– a numeração deve aparecer a partir da primeira folha da parte textual 
(introdução), em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 
2 cm da borda superior, ficando o último algarismo a 2 cm da borda direita 
da folha.

– apêndice e anexo, as suas folhas ou páginas devem ser numeradas de 
maneira contínua.
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