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1. INTRODUÇÃO

A Introdução é a apresentação rápida do assunto abordado e seu
mérito. É uma seção na qual se aguça a curiosidade do leitor, na qual se
tenta vender-lhe o projeto. É adequado terminar com a formulação do
problema, sob a forma de pergunta.

2. PROBLEMA

O problema é a questão a que o trabalho procurará dar resposta.
Nesse item, indica-se o problema sob a forma de uma pergunta. É
importante que o problema não seja nem muito simples, a ponto de não
justificar um trabalho de conclusão de curso, nem muito complicado, a ponto
de inviabilizar a investigação. Embora o problema tenha de ser definido pelo
próprio proponente do trabalho, pois faz parte da atividade acadêmica, a
ajuda de um professor orientador pode ser crucial para a elaboração de um
projeto interessante e viável. Entenda-se: nem demasiado fácil, nem
impossível de se executar.

3. JUSTIFICATIVA

Justificar é oferecer razão suficiente para a construção daquele
trabalho. Responde a pergunta por que fazer o trabalho, procurando os
antecedentes do problema e a relevância do assunto/tema, argumentando
sobre a importância teórica e prática, colocando as possíveis contribuições
esperadas.

4. REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico também pode ser chamado de revisão de
literatura, pressupostos teóricos, marco teórico, etc. Esta etapa do projeto é
importante, porque apresenta uma breve discussão teórica do problema, na
perspectiva de fundamentá-lo nas teorias existentes. As ideias apresentadas
no texto devem estar organicamente ligadas com os objetivos, hipóteses,
definição conceitual e operacional das variáveis e outras partes do projeto. A
fundamentação teórica apresentada deve, ainda, servir de base para a
análise e interpretação dos dados coletados na fase de elaboração do
relatório final. Os dados apresentados devem, necessariamente, ser
interpretados à luz das teorias existente.

5. METODOLOGIA DA PESQUISA

Metodologia significa estudo do método. Método é um procedimento, ou
melhor, um conjunto de processos necessários para alcançar os fins de uma
investigação. É o procedimento geral. É o caminho percorrido em uma investigação.
Mostra como se irá responder aos objetivos estabelecidos. Deve se ajustar aos
objetivos específicos. Envolve a definição de como será realizado o trabalho.

A metodologia deve apresentar:


O tipo de pesquisa



Universo e Amostra



Instrumentos de coletas de dados



Método de análise

6. OBJETIVOS

Refere-se à indicação do que é pretendido com a realização do
estudo ou pesquisa e quais os resultados que se pretende alcançar. Define
o que se quer fazer na pesquisa. Os objetivos devem ser redigidos com
verbos no infinitivo, exemplo: caracterizar, identificar, compreender, analisar,
verificar.

6.1 Objetivos Geral

Procura dar uma visão global e abrangente do tema, definindo de
modo amplo, o que se pretende alcançar. Quando alcançado dá a resposta
ao problema.

6.2 Objetivos Específicos

Tem função intermediária e instrumental, ou seja, tratam dos
aspectos concretos que serão abordados na pesquisa e que irão contribuir
para se atingir o objetivo geral. É com base nos objetivos específicos que o
pesquisador irá orientar o levantamento de dados e informações.

7. CRONOGRAMA

Deve apresentar uma descrição sucinta das atividades que levarão a
execução do trabalho, delimitando um intervalo de tempo para cada uma
das tarefas consideradas.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Nessa parte são exibidos os livros, sites, revistas, enfim, todo o material
que foi consultado para elaboração do trabalho. É a relação de todas as
fontes efetivamente utilizadas e citadas no texto. Devem ser escritas em
folha separada, em ordem alfabética única de sobrenome do autor.
Deve ser elaborado de acordo com as normas da ABNT (verificar manual
de TCC UFERSA).

