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Iniciação Científica 

DESENVOLVER UM PROJETO DE 
PESQUISA & ARTIGOS CIENTIFICOS 

Livro – texto: GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2002. 



OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

1. Iniciar, cientificamente, o estudante na área de Economia Aplicada. 

2. Estimular a aprendizagem científica, através do planejamento e 
desenvolvimento de um projeto de pesquisa em Economia Aplicada. 

3. Desenvolver a habilidade de apresentar e discutir relatórios de 
pesquisa em Seminários ou Congressos. 

4. Orientar em termos gerais a redação de monografias, projetos de 
pesquisas e trabalhos científicos. 



Estrutura da Disciplina 

Desenvolvendo em aula 
(até metade da disciplina) 

Desenvolvendo em casa 
(segunda parte da disciplina) 

• Aulas todas as quintas-feiras 
das 13h00 as 13h40. 

• Apresentação da evolução do 
trabalho cientifico em grupo: 

• Justificativa do tema 
• Objetivo 
• Metodologia 

 

• Desenvolvimento do artigo 
cientifico (padrão SIICUSP – 

resumido) 



Tópicos da Disciplina 
Tópicos 

• Análise da estrutura: Projeto de Pesquisa, Relatório 
e Artigo Cientifico 

• Como definir um tema 
• Revisão de Literatura 
• Metodologia 
• Resultados / Discussão e Conclusão 
• Dissertação de um artigo cientifico -  modelo 

SIICUSP 
 



Estruturas 
Pesquisa, 

de Projetos de 
Relatórios de 

Pesquisa e Artigos Científicos 



ELEMENTOS PROJETO 
Capítulo I: (O PROBLEMA) 
Introdução 
Problema de pesquisa 
Objetivos gerais 
Objetivos específicos 
Justificativa 
Hipóteses 
Delimitação 
Definição de termos e abreviações 

DE PESQUISA 

Capítulo II: (METODOLOGIA) 
Modelo do estudo 
Descrição da amostra 
Instrumentos 
Procedimento coleta de dados 
Tratamento dos dados 
Limitações do estudo 
Cronograma de execução 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ANEXOS 



ESTRUTURA DE UM ARTIGO CIENTÍFICO 

Título /Autores/Instituição 

RESUMO E/OU ABSTRACT 

INTRODUÇÃO 
Problema de pesquisa 
Objetivos gerais 
Objetivos específicos 
Justificativa 
Hipóteses 
Delimitação 

METODOLOGIA  
Modelo do estudo  
Descrição da amostra  
Instrumentos 
Procedimento coleta de dados 
Tratamento dos dados 
Limitações do estudo 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ANEXOS 
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O QUE É UMA PESQUISA: 
O QUE É UM PROJETO? 
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O QUE É UM PROJETO DE PESQUISA? 

O que  é pesquisa? 
–   “Pesquisar, significa, de forma bem simples, procurar respostas para indagações 

propostas.”  
 
• “Pesquisa científica é um  conjunto de procedimentos sistemáticos, baseados 

no raciocínio lógico, que  tem  por objetivo encontrar soluções para os 
problemas propostos mediante o emprego de métodos científicos.” 
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Fonte: Aula do Professor: Herman Sander Mansur - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas 
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Modalidades de Pesquisa 

• Seu objetivo é a caracterização inicial do problema, sua 
classificação e de sua definição. Constitui o primeiro 
estágio de toda pesquisa científica. 

•  Exploratória: 

• Tem como objetivo ampliar generalizações, definir leis 
mais amplas, estruturar sistemas e modelos teóricos, 
relacionar e enfeixar hipóteses. 

•  Teórica: 

• Tem como objetivo investigar, comprovar ou rejeitar 
hipóteses sugeridas pelos modelos teóricos. •  Aplicada: 
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Modalidades de Pesquisa 

Pesquisa de campo: 
•  É a observação dos fatos tal como ocorrem. Não permite isolar e 

controlar as variáveis, mas perceber e estudar as relações estabelecidas. 

Experimental: 
•  Objetiva criar condições para interferir no aparecimento ou na 

modificação dos fatos, para poder explicar o que ocorre com 
fenômenos correlacionados. 

Bibliográfica: 
•  Recupera o conhecimento científico acumulado sobre 

um problema. 
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Tipo de Pesquisa: Quanto à forma de abordagem 

•   Pesquisa quantitativa 
– Traduz em números as opiniões e informações para serem classificadas e 

analisadas 

– Utilizam-se técnicas estatísticas 

•   Pesquisa qualitativa 
– É descritiva 

– As informações obtidas não podem ser quantificáveis 

– Os dados obtidos são analisados indutivamente 

– A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo 

de pesquisa qualitativa 
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11. Redação e apresentação do trabalho científico 

10.Conclusão da análise dos  resultados 

9.  Análise e discussão dos  resultados 

8.  Tabulação dos  dados 

7.   Coleta de dados 

6.  Metodologia 

5.  Determinação de objetivos 

4.  Formulação do problema 

3.  Justificativa 

2.  Revisão de literatura 

1. Escolha do tema 
Etapas da Pesquisa Cientifica: 
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PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DE UM 
PROJETO DE PESQUISA –  
DEFINIÇÃO DO TEMA 



Fonte: Aula do Professor: Herman Sander Mansur - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas 



Fonte: Aula do Professor: Herman Sander Mansur - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas 



Fonte: Aula do Professor: Herman Sander Mansur - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas 
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Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas 



Fonte: Aula do Professor: Herman Sander Mansur - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas 



Tema/Definição do Problema 

Livro – texto: GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 



Tema/Definição do Problema 

Extraído de GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 



Tema/Definição do Problema 

Extraído de GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 



Tema/Definição do Problema 

 

Extraído de GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
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O QUE VOU PESQUISAR? 
O QUE VC FAZ NO SEU ESTÁGIO? 
HÁ UM ASSUNTO INTERESSANTE? 
UM ASPECTO OU UMA ÁREA DE 
INTERESSE QUE DESEJA DESENVOLVER? 

ESCOLHA DO TEMA 

Etapas  da Pesquisa Cientifica 



Tarefa: definição do tema do artigo 
cientifico 

Para a próxima aula, apresentar em grupo 
oralmente, os seguinte tópicos (em PowerPoint): 
• Tema 
• Justificativa do tema: 
• Título do artigo: 
 
(no máximo 2 slides de PowerPoint) 
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REVISÃO DE LITERATURA 



 O que é importante constar numa 
Revisão de literatura: 

Quem já pesquisou algo semelhante? 

Busca de trabalhos semelhantes ou idênticos. 

Pesquisas e publicações na área.  



DICAS DE PESQUISA 

• Leia, leia, leia e leia...a única forma de se 
desenvolver senso acadêmico é a leitura 
(de material também acadêmico e de 
qualidade). 

• Como 
Autor, 

identificar a qualidade do 
e 

material? 
citações, ano de 

no 
publicação 

periódico qual está publicado, 
quantidade de vezes que é citado, etc). 

Fonte: UFMG 

• A qual instituição pertence o autor? Quais as 
mais renomadas no Brasil e no mundo? 



DICAS DE PESQUISA 

• Cuidado com coesão, coerência, concordância 
e uso adequado   as expressões da língua 
portuguesa. 

Exemplo de coesão e coerência: 
Houve vários imprevistos durante a viagem.Tudo  
foi cuidadosamente planejado. 
Tudo foi cuidadosamente planejado para a 
viagem, no entanto, houve vários imprevistos. 



FONTES DE PESQUISA 

MÓDULO-1 







SITES DE BUSCA 
• http://www.periodicos.capes.gov.br – 

de 
CAPES 
pessoal 

– 
de Coordenação de 

nível superior. 
aperfeiçoamento 

• http://qualis.capes.gov.br 
periódicos da CAPES 

– classificação de 

• http://www.scielo.org - Scientific  Electronic  
Library 

• http://www.     scholar.google.com.br – google 
acadêmico, voltado para pesquisa em periódicos e 
revistas científicas. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://qualis.capes.gov.br/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/


SITES DE BUSCA - 
UNIVERSIDADES  

• www.ppgem.eng.ufmg.br 
Dissertações – PPGEM/UFMG 

– Teses e 

• http://www.teses.usp.br/ - Biblioteca de teses e 
dissertações da Universidade de São Paulo. 
http://www.unicamp.br/unicamp/servicos/bibliote 
cas - Universidade de Campinas – SP. 

• 

• http://management.fgv.br/publicacoes 
publicações da FGV 

- site de 

• http://rae.fgv.br – Revista de Administração de 
empresas da FGV 

MÓDULO-1 

http://www.ppgem.eng.ufmg.br/
http://www.teses.usp.br/
http://www.unicamp.br/unicamp/servicos/bibliotecas
http://www.unicamp.br/unicamp/servicos/bibliotecas
http://management.fgv.br/publicacoes
http://rae.fgv.br/


MÓDULO-1 



MÓDULO-1 



Referencias bibliográficas 
O importante ao descrever as referencias 

bibliográficas: 

Para saber como citar corretamente uma bibliografia, consulte: 
http://www.esalq.usp.br/biblioteca/PDF/normas.pdf 
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Definindo a introdução de um 
projeto / relatório / artigo 
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11. Redação e apresentação do trabalho científico 

10.Conclusão da análise dos  resultados 

9.  Análise e discussão dos  resultados 

8.  Tabulação dos  dados 

7.   Coleta de dados 

6.  Metodologia 

5.  Determinação de objetivos 

4.  Formulação do problema 

3.  Justificativa 

2.  Revisão de literatura 

1. Escolha do tema 
Etapas da Pesquisa Cientifica: 

INTRODUÇÃO 
DO TRABALHO 
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5. Determinação de objetivos 

7. Delimitação da Pesquisa 

4. Hipóteses 

3. Formulação do problema 

2. Justificativa 

1. Título/Tema 

PONTOS CHAVES PARA FORMULAR UMA INTRODUÇÃO 



Próxima etapa: desenvolver melhor a 
introdução 

INTRODUÇÃO 
• Introdução é a parte do trabalho em que o assunto é apresentado 

como um todo, sem detalhes. Trata-se do elemento explicativo do 
autor para o leitor.  

A introdução deve: 
• a) Estabelecer o assunto de forma sucinta sem deixar dúvidas. 

Evidenciar o período de abrangência da pesquisa, incluindo 
informações sobre a natureza e a importância do tema; 

• b) Indicar os objetivos, a finalidade e a justificativa do trabalho; 
• c) Destacar os tópicos principais do texto, dando o roteiro ou a 

ordem de exposição, exceto os resultados obtidos. 



INTRODUÇÃO: considerações 
importantes 

• É na introdução que se consegue captar a atenção de 
quem está lendo, para que essa pessoa ganhe 
entusiasmo para ler o resto do trabalho. Se a 
introdução for benfeita e bem organizada, é meio 
caminho para ter um bom  trabalho. 

• Você tem que perceber que é através da introdução 
que o leitor terá uma ideia geral da finalidade do seu 
projeto.  

• Através de um texto curto mas muito bem organizado, 
se tem que explicar quais os objetivos e argumentos 
que você vai usar ao longo do desenvolvimento de 
seu projeto. 



INTRODUÇÃO: considerações 
importantes 

• Sempre é bom rever ao final do trabalho pronto, a 
introdução. Uma boa introdução é feita depois de fazer 
todo o trabalho, isso porque você já dominará muito 
melhor a temática de seu projeto, podendo explanar 
muito melhor o assunto, como é necessário que você 
faça na introdução.  

• Na introdução você deve também referir quais os 
motivos que te levaram a escolher o assunto que você 
está tratando. Não necessita de se alongar nessa 
referência, até porque iria se tornar maçante para 
quem vai ler o seu projeto em seguida. 



Objetivos 
• O 

da 
que se pretende com o desenvolvimento 
pesquisa e quais resultados se procura 

alcançar; 
Justificativa 
• Consiste na apresentação das razões de 

ordem teórica e/ ou prática que 
realização da pesquisa; 
Delimitação 

justificam a 

• Restrição do campo de interesse. 

Elementos chaves na introdução 
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Por que estudar esse tema? 
Vantagens ,e benefícios que a pesquisa ira 
proporcionar? 
Importância  econômica e/ou social e/ou ambiental 
Deve ser convincente !!! 

 JUSTIFICATIVAS: consiste na apresentação das 
razões de ordem teórica e/ou prática que justificam 
a realização da pesquisa. 

Etapas  da Pesquisa Cientifica 

• . 
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Problema de pesquisa... 
• O conceito de problema de pesquisa pode ser 

entendido como uma questão que desperta 
interesse e curiosidade cujas informações 
parecem não ser suficientes para a solução. 

• É preciso muita atenção e precisão na sua 
formulação. 
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Hipóteses... 
• É enunciada sob a forma de uma afirmação, ainda provisória, que o 

autor do trabalho esta enunciando um conhecimento. 
• Hipótese é uma aposta que o pesquisador faz sobre os resultados 

prováveis de pesquisa. 
• A elaboração do problema de pesquisa e o enunciado de hipótese 

parecem próximos, mas a hipótese se caracteriza por apresentar uma 
força explicativa provisória, que será verificada no trabalho de campo. 

• Quando se tratar de estudos quantitativos, o pesquisador deve 
formular hipóteses a serem comprovadas via de testes estatísticos. 

• Nos estudos qualitativos, a explicação da hipótese, segundo a 
compreensão de alguns autores, não é obrigatória. Contudo, uma 
hipótese de pesquisa pode orientar a estruturar o trabalho. 
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Objetivos Constituem-se em declarações claras e explicitas 
do “para que se deseja estudar o fenômeno ou 
assunto”, ou seja, o que se pretende alcançar com 
a realização da pesquisa. 

Assim os objetivos devem ser iniciados com 
verbos que exprimam ação, tais como, verificar, 
analisar, descobrir e determinar, entre outros. 
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Delimitação 

Restrição do campo de 
interesse 

É importante quando o 
assunto é muito amplo. 
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METODOLOGIA 
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11. Redação e apresentação do trabalho científico 

10.Conclusão da análise dos  resultados 

9.  Análise e discussão dos  resultados 

8.  Tabulação dos  dados 

7.   Coleta de dados 

6.  Metodologia 

5.  Determinação de objetivos 

4.  Formulação do problema 

3.  Justificativa 

2.  Revisão de literatura 

1. Escolha do tema 
Etapas da Pesquisa Cientifica: 



Professor: Herman Sander Mansur (UFMG) 
 



MATERIAL E MÉTODOS OU 
METODOLOGIA ? 

• Metodologia é o estudo dos métodos e 
especialmente dos métodos da ciência, 
enquanto método é o modo de proceder, a 
maneira de agir, o meio propriamente. Assim, 
metodologia é a ciência integrada dos 
métodos. 
 



http://fio.edu.br/manualtcc/co/7_Material_ou_Metodos.html 

MATERIAL E MÉTODOS OU METODOLOGIA 

• A Metodologia é o tópico do projeto de pesquisa que 
responde às seguintes questões: Como? Com quê? Onde? 
Quanto?  

• No projeto de pesquisa, a seção da metodologia é redigida 
com linguagem, essencialmente, no futuro, pois inclui a 
explicação de todos os procedimentos que se supõem 
necessários para a execução da pesquisa, entre os quais, 
destacam-se: o método, ou seja, a explicação da opção pela 
metodologia e do delineamento do estudo, amostra, 
procedimentos para a coleta de dados, bem como, o plano 
para a análise de dados. 
 

• Já em artigos, a seção da metodologia é redigida no 
passado, descrevendo o trabalho finalizado. 



Metodologia – ROTEIRO BÁSICO 
(projeto de pesquisa) 

Como se procederá a pesquisa? 

Caminhos para se chegar aos objetivos propostos 

Qual o tipo de pesquisa? 

Qual o universo da pesquisa? 

Será utilizado a amostragem? 

Quais os instrumentos de coleta de dados? 

Como foram construídos os instrumentos de pesquisa? 

Qual a forma que será usada para a tabulação de dados? 

Como interpretará e analisará os dados e informações? 

Explicitar a metodologia de pesquisas de campo ou de laboratório é bastante importante 

Pesquisa bibliográfica – leitura como material primordial 

Indicar como pretende acessar suas fontes de consulta, fichá- las, lê-las e resumi-las, construir 
seu texto, etc. 



Metodologia – ROTEIRO BÁSICO 
(projeto de pesquisa) 

Considerações adicionais: 
• Coleta de dados 
• Como será o processo de coleta de dados? 
• Como? Através de que meios? Por quem? 

Quando? Onde? 
• –    Paciência 

• Tabulação dos  dados 
• Como organizar os dados obtidos? 
• Recursos: índices, cálculos estatísticos, tabelas, 

quadros e gráficos 
 

 



Metodologia (continuação) 

Considerações Adicionais 
• Universo da Pesquisa – total de indivíduos que 

possuem as mesmas características definidas 
para o determinado estudo 

• Amostra – parte do universo da pesquisa 
• Instrumentos de Pesquisa – instrumentos de 

medidas ou instrumentos de coleta de dados, uso 
de bibliografias que orientem a escolhas. 

• Instrumentos de pesquisa mais utilizados: 
observação, entrevista, questionário (perguntas 
abertas, fechadas), formulários.  



• Exemplo de 
Material e 
Métodos: 



Local onde foi realizado o experimento 

Clima 

Fertilidade da área 

Condução da Pesquisa 



Divisão da amostragem 

Nutrição Utilizada 



Captação dos dados 

Método de análise utilizado 



Outro exemplo de metodologia 



Local do experimento 

Delineamento 

Avaliação 



avaliação 

avaliação 

Análise laboratório 





Forma de 
organização e de 
onde foram 
extraídos os dados 



Forma de 
organização e de 
onde foram 
extraídos os dados 



Transformação dos dados 

deflacionamento 

Taxas geométicas 
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Resultados e Discussões 
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11. Redação e apresentação do trabalho científico 

10.Conclusão da análise dos  resultados 

9.  Análise e discussão dos  resultados 

8.  Tabulação dos  dados 

7.   Coleta de dados 

6.  Metodologia 

5.  Determinação de objetivos 

4.  Formulação do problema 

3.  Justificativa 

2.  Revisão de literatura 

1. Escolha do tema 
Etapas da Pesquisa Cientifica: 



Roteiro para um Resultados e 
Discussões 

Para um Projeto de Pesquisa: 
Análise e discussão dos  resultados 

– Como os dados coletados serão analisados? 
– Confirmar ou refutar hipótese anunciada 

Para um Artigo: 
Conclusão da análise dos  resultados 

– Sintetizar os resultados obtidos 
– Evidenciar as conquistas alcançadas com o estudo 
– Indicar as limitações e as reconsiderações 
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Conclusões 



Para artigos, dependendo da revista, ele deve ser muito resumido, não deve 
repetir frases do que já foi escrito no resultados e discussão.  
Só escreva a conclusão do trabalho, especialmente linkado com o objetivo do 
estudo. 
Para Relatórios de Pesquisa, pode ser mais extenso, principalmente 
adicionando sugestões de trabalhos futuros. 



Estruturas 
Pesquisa, 

de Projetos de 
Relatórios de 

Pesquisa e Artigos Científicos 



ELEMENTOS PROJETO 
Capítulo I: (O PROBLEMA) 
Introdução 
Problema de pesquisa 
Objetivos gerais 
Objetivos específicos 
Justificativa 
Hipóteses 
Delimitação 
Definição de termos e abreviações 

DE PESQUISA 

Capítulo II: (METODOLOGIA) 
Modelo do estudo 
Descrição da amostra 
Instrumentos 
Procedimento coleta de dados 
Tratamento dos dados 
Limitações do estudo 
Cronograma de execução 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ANEXOS 



ESTRUTURA DE UM ARTIGO CIENTÍFICO 

Título /Autores/Instituição 

RESUMO E/OU ABSTRACT 

INTRODUÇÃO 
Problema de pesquisa 
Objetivos gerais 
Objetivos específicos 
Justificativa 
Hipóteses 
Delimitação 

METODOLOGIA  
Modelo do estudo  
Descrição da amostra  
Instrumentos 
Procedimento coleta de dados 
Tratamento dos dados 
Limitações do estudo 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ANEXOS 
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