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TÓPICOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

TÓPICOS O QUE SE PRETENDE 

Tema 

 

Apresentar e delimitar, com clareza, o tema da pesquisa. 

(Deve constar de título – amplo e chamativo – e subtítulo 

– indicativo do recorte/delimitação da pesquisa). 

Problema(s) e hipótese(s) Esboçar uma pergunta clara e precisa que possa orientar a 

pesquisa. Hipótese é a resposta (provisória), a intuição a 

ser investigada. No caso de tese de doutorado, o 

pesquisador deve mostrar certa originalidade em sua 

proposta investigativa. (Ou seja, demostrar clareza da 

tese a ser defendida). 

Objetivos: geral(s) e específico(s) 

 

Expor as metas (os resultados) a serem alcançadas. Os 

objetivos específicos devem estar vinculados aos 

capítulos da dissertação ou da tese.  

Estado da arte 

(Revisão de Literatura / Religiografia 

/ Status Quaestionis) 

Mapear e apresentar quais pesquisas e publicações estão 

sendo realizadas (nos últimos anos) a partir do tema de 

interesse.  

Justificativa 

 

Falar sobre a relevância (contribuição) da pesquisa (para 

si mesmo, para as ciências da religião e para a 

sociedade). No caso de tese de doutorado, a originalidade 

deve ficar evidenciada. 

Base teórica e conceitual (Referencial 

Teórico) 

 

Elucidar os pressupostos teóricos, as categorias e os 

conceitos fundamentais para o entendimento do tema. 

Apresentar autores relevantes. 

Metodologia 

 

Descrever como será feita a pesquisa, qual método e 

técnicas serão utilizados, como será a coleta, a 

organização e a análise dos dados. No caso de pesquisas 

que envolvam seres humanos, o projeto deve ser 

submetido ao CEP (Comitê de Ética em Pesquisa). 

 Plano da Dissertação ou da Tese 

 

Construir um esquema geral (sumário) da dissertação ou 

da tese que será posteriormente desenvolvido. Deve ser 

por capítulos (com respectivos tópicos) e ter um breve 

comentário do que se pretende com cada um. 

Cronograma 

 

Apontar o tempo necessário para cada etapa da pesquisa. 

(Construção do projeto de pesquisa; levantamento e 

rastreamento bibliográfico; cumprimento dos créditos; 

qualificações; coleta de dados – quando for o caso; 

escrita dos capítulos; finalização e revisão; depósito da 

dissertação/tese na secretaria; defesa).  

Referências 

 

 

Citar obras, artigos e sites que servirão para fundamentar 

a base teórica da pesquisa. Seguir as normas da ABNT 

disponíveis no site da biblioteca da PUC Minas. 

 

 


