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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ALUNOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TCC 

 

ETAPAS DE UMA PESQUISA 

 

Este manual tem o objetivo de ajudá-los a entender as etapas de uma pesquisa científica, seja uma iniciação 

científica (IC), ou um trabalho de conclusão de curso (TCC). Recomenda-se que seja obedecida a sequência dos 

itens a seguir: 

 

1. Escolha do assunto 

a. Levantamento de referencial teórico (como pesquisar artigo científico) 

b. Definição do objetivo da pesquisa 

2. Elaboração do projeto de pesquisa 

a. Estrutura do projeto de pesquisa 

b. Formatação do projeto de pesquisa 

3. Submissão para o comitê de ética 

4. Coleta de dados / pesquisa bibliográfica 

5. Análise dos dados 

6. Redação do relatório final 

7. Apresentação poster / oral 

8. Informações sobre ética / plágio 

9. Currículo lattes 

 

1. ESCOLHA DO ASSUNTO 

 

A chave para o sucesso é gostar do que faz. Então procure um assunto que te agrada, algo que te interessa. Se 

você não tiver curiosidade para aprender um pouco mais sobre o assunto da sua pesquisa, corre um sério risco de 

passar raiva durante a execução do seu trabalho. 

Uma vez que você souber qual assunto pretende investigar, procure um orientador daquela área. Uma boa 

dica é ler o currículo lattes (www.cnpq.br) dos professores que podem te orientar. Isso certamente vai te ajudar a 

decidir! 

 

A) LEVANTAMENTO DO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

http://www.cnpq.br/
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Como pesquisar artigo científico 

 

B) DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DE PESQUISA 

 

 

2. PROJETO DE PESQUISA 

 

Antes de ser realizado, um trabalho de pesquisa precisa ser planejado. O projeto é o registro deste 

planejamento. Para fazer o projeto, o pesquisador precisa ter bem claro o que pretende investigar [o seu objeto de 

pesquisa], como ele se coloca, como ele está problematizado, quais as hipóteses que está levantando para resolver 

o problema, com que elementos teóricos pode contar [as informações que já existem acerca do assunto], de quais 

recursos instrumentais dispõe para levar adiante a pesquisa e quais etapas pretende percorrer. Para chegar a 

todos esses elementos, o pesquisador precisa vivenciar uma experiência problematizadora: além dos subsídios que 

estará recebendo do acúmulo de suas intuições pessoais, ele poderá colher elementos de suas leituras, dos cursos, 

dos debates, enfim, de todas as contribuições do contexto acadêmico, profissional e cultural em que vive. 

O projeto de pesquisa, como planejamento das atividades a serem desenvolvidas, possibilitará ao pesquisador 

impor-se uma disciplina de trabalho não só ordem dos procedimentos lógicos e metodológicos, mas também em 

termos de organização e distribuição do tempo. Constitui assim um eficaz roteiro de trabalho. 

 

A) ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA 

 

1. TÍTULO: o título deve ser claro e resumido, e deve refletir o conteúdo.  

2. RESUMO: deve conter 2 ou 3 linhas de introdução, indicar os objetivos principais do estudo 

(conjugados no futuro), descrever os materiais e métodos utilizados (conjugados no futuro), bem 

como a forma como será realizada a análise dos dados. Ao final do resumo devem ser apresentadas 

de 3 a 5 palavras-chaves. 

3. INTRODUÇÃO: na introdução, o assunto abordado no estudo deve ser contextualizado, ou seja, deve 

estar embasado por um referencial teórico [citado segundo as normas da ABNT] que vai conduzir o 

leitor até o objetivo do estudo. Ao final da introdução, é importante que conste um parágrafo com a 

justificativa do estudo e as contribuições que este estudo pode fornecer para a área em questão. 

4. OBJETIVOS: é muito importante que o objetivo do trabalho esteja claro e bem definido, pois o 

pesquisador desenvolverá todo o seu trabalho para atender o objetivo do estudo. 

5. MATERIAIS E MÉTODOS: os materiais e métodos que serão empregados para atingir o objetivo do 

estudo devem ser claramente explicitados e é essencial que sejam apropriados para o trabalho em 
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questão. A seleção, composição e tamanho da amostra devem ser justificados. O processo de coleta 

de dados e os instrumentos utilizados devem ser descritos detalhadamente, bem como a forma de 

análise dos resultados, e isso inclui a análise estatística. 

6. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: item opcional 

Os projetos da UNINOVE devem conter um item, normalmente escrito pelo orientador, com a previsão 

orçamentária dos gastos do trabalho, a fim de que a instituição possa analisar a viabilidade de execução 

do trabalho, e se preparar financeiramente para tal. 

7. CRONOGRAMA: os projetos de iniciação científica devem conter um quadro sucinto com o 

planejamento das atividades ao longo de 6 meses*. 

*caso a duração da iniciação científica seja de 12 meses, o cronograma deverá ter planejamento para 

12 meses. 

8. REFERÊNCIAS: seguir as normas indicadas no manual (ou indicadas pelo seu orientador). 

 

REDAÇÃO: o pesquisador deve se empenhar para apresentar uma redação com linguagem correta, precisa e 

coerente, fato que só será conseguido após muita leitura e muito treino.  

 

B) FORMATAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

 

 

3. SUMISSÃO PARA O COMITÊ DE ÉTICA 

 

Para submeter o seu projeto de pesquisa ao comitê de ética, recomenda-se que sejam seguidas as orientações 

da própria instituição. 

 

No caso da UNINOVE, o aluno deve verificar o passo-a-passo no site www.uninove.br/pesquisa e acessar o 

link comitê de ética em pesquisa. 

Comitê de Ética em Pesquisa – COEP – UNINOVE 

Rua. Vergueiro nº 235/249 – Liberdade – SP 

CEP. 01504-001 

Fone 3385-9059 

http://www.uninove.br/pesquisa
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comitedeetica@uninove.br 

 

Para enviar seu projeto, o orientador deverá cadastrar a submissão pelo site da PLATAFORMA BRASIL 

(www.saude.gov.com.br/plataformabrasil). No site terá as orientações para o registro e o passo-a-passo. Caso seja 

necessário, utilize o ícone (de ajuda on line) disponível no próprio site. Caso o projeto seja submetido com sucesso, 

você receberá uma mensagem via e-mail. A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de 

pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

4. COLETA DE DADOS / PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

6. RELATÓRIO FINAL 

 

1. TÍTULO: o título pode ser o mesmo do projeto. Se o pesquisador preferir, o título pode destacar o 

principal resultado encontrado. Por exemplo: 

No projeto: “Efeitos do exercício físico sobre a pressão arterial de pacientes hipertensos” 

No relatório final: “Redução da pressão arterial em hipertensos praticantes de exercício físico” 

2. RESUMO: deve conter 2 ou 3 linhas de introdução, indicar os objetivos principais do estudo 

(conjugados no passado), descrever os materiais e métodos utilizados (conjugados no passado), bem 

como a forma como foi realizada a análise dos dados. Ao final do resumo devem ser apresentadas de 

3 a 5 palavras-chaves. 

3. INTRODUÇÃO: na introdução, o assunto abordado no estudo deve ser contextualizado, ou seja, deve 

estar embasado por um referencial teórico [citado segundo as normas da ABNT] que vai conduzir o 

leitor até o objetivo do estudo. Ao final da introdução, é importante que conste um parágrafo com a 

justificativa do estudo e as contribuições que este estudo pode fornecer para a área em questão. 

4. OBJETIVOS: é muito importante que o objetivo do trabalho esteja claro e bem definido, pois o 

pesquisador desenvolverá todo o seu trabalho para atender o objetivo do estudo. 

5. MATERIAIS E MÉTODOS: os materiais e métodos que serão empregados para atingir o objetivo do 

estudo devem ser claramente explicitados e é essencial que sejam apropriados para o trabalho em 

questão. A seleção, composição e tamanho da amostra devem ser justificados. O processo de coleta 

de dados e os instrumentos utilizados devem ser descritos detalhadamente, bem como a forma de 

análise dos resultados, e isso inclui a análise estatística. 

http://www.saude.gov.com.br/plataformabrasil


WWW.ORIENTACAOADISTANCIA.COM                                Profa. Dra. Iris Callado Sanches 

6. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: os projetos da UNINOVE devem conter um item, normalmente escrito 

pelo orientador, com a previsão orçamentária dos gastos do trabalho, a fim de que a instituição possa 

analisar a viabilidade de execução do trabalho, e se preparar financeiramente para tal. 

7. CRONOGRAMA: os projetos de iniciação científica devem conter um quadro sucinto com o 

planejamento das atividades ao longo de 12 meses. 

8. REFERÊNCIAS: seguir as normas indicadas no manual (ou indicadas pelo seu orientador). 

 

REDAÇÃO: o pesquisador deve se empenhar para apresentar uma redação com linguagem correta, precisa e 

coerente, fato que só será conseguido após muita leitura e muito treino.  

 

 

7. APRESENTAÇÃO ORAL / PÔSTER 


