
DEFININDO O TEMA DE PESQUISA 

 

Começando do começo... 
Liste os temas de que você goste e com o quais se 
identifica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflita um pouco:  
 
 Ainda que seja “interessante”, esse tema é 
adequado para mim?  
 
 Tenho hoje possibilidades reais para executar tal 
estudo? 
 
 Possuo experiência profissional ou conheço 
bastante sobre o tema? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colocando os pés no chão: Não tente abraçar o 
mundo com as pernas; seja prático e objetivo; 
 
 O tema tem relação com produção cultural? 
 O tema tem relevância? Qual a contribuição do 
trabalho quando finalizado?  
 Existem recursos financeiros para a investigação 
deste tema? 
 Terei tempo suficiente para investigar tal 
questão? 
 Existe um orientador, com o qual você se 
identifique, para lhe ajudar com seu trabalho? 
 Existe bibliografia suficiente para embasar suas 
pesquisas? 

 

Delimitando o seu tema de pesquisa: procure definir 
melhor o que quer pesquisar. Seu tema de pesquisa 
precisa ser: 
a) claro e preciso: todos os conceitos e termos 

usados em sua enunciação não podem causar 

ambiguidades ou dúvidas; 

b) empírico, isto é, observável na realidade, que 

pode ser captado pela observação através de 

técnicas e métodos apropriados; 

c) delimitado: espacial e temporalmente; 

d) passível de solução: é necessário que haja 

maneira de produzir uma solução para o problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir das reflexões anteriores, escreva agora seu 
tema de pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



DISCIPLINA: DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA 

Objetivos 

 Expor conceitos e definições básicas ligadas à elaboração de projeto de pesquisa; 
 Desenvolver habilidades para o desenvolvimento de pesquisa; 
 Compreender os métodos e técnicas relacionados à realização de pesquisa; 
 Orientar quanto à redação do projeto de pesquisa. 

 

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdos) 

1. Discussão sobre o que é pesquisa; 
2. Escolha de temática para desenvolvimento de pesquisa; 
3. Definição de objetivos da pesquisa; 
4. Métodos e técnicas em pesquisa; 
5. Elaboração de plano de ação; 
6. Redação de projetos de pesquisa. 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

ETAPA PRAZO 

Escolha do tema e do orientador 18/julho; 

Definição do objeto de pesquisa, objetivo, justificativa e metodologia 15/agosto 

Pesquisa e indicação de referencial bibliográfico 29/agosto 

Entrega do projeto de pesquisa (versão preliminar) 02/setembro 

Entrega do projeto de pesquisa (versão final) 30/setembro 

Qualificação do projeto de pesquisa 7 a 11/outubro 

Prova final – qualificação do projeto 15/outubro 

 


