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1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Título:
Mestrando/Doutorando:
Orientador (sugestão):
Área de concentração:
Linha de Pesquisa:

2 TEMA
Sua característica é a amplitude, explicitando o assunto geral sobre o qual
será realizada a pesquisa. O tema não é um problema, é tão somente um ponto de
partida, uma referência sobre o que vai ser estudado.
3 PROBLEMA DA PESQUISA
É o problema motivador da pesquisa, a motivação central. Deve ser
apresentado sob a forma de uma pergunta, indagação, questão. É um problema
fundamental que o pesquisador está se propondo a tratar e que pretende resolver por
meio da pesquisa.
4 FORMULAÇÃO DAS HIPÓTESES
São as possibilidades de respostas para os problemas suscitados; são os
caminhos que o raciocínio deverá percorrer na tarefa de desenvolvimento
fundamentado do trabalho. São previsões ou suposições que poderão ser
confirmadas ou não ao final da pesquisa.

5 JUSTIFICATIVA
Explicita a importância da pesquisa no campo da teoria, podendo versar
sobre: (i) o estágio em que se encontra a teoria sobre o tema da pesquisa; (ii) a
importância do ponto de vista geral e para os casos particulares; (iii) sugestão de
notificações na realidade abarcada pelo tema proposto e (iv) a descoberta de soluções
para casos gerais ou particulares.
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 É imprescindível demonstrar neste item a vinculação da pesquisa com a área
de concentração e uma das linhas de pesquisa do Programa de Mestrado e
Doutorado, a saber:
Área de concentração: Direitos Fundamentais e Democracia;
Linha de pesquisa 1: Constituição e Condições Materiais da Democracia;
Linha de pesquisa 2: Jurisdição e Democracia.
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OBJETIVOS
É a meta a ser alcançada com a pesquisa. Os objetivos são apresentados
por verbos no infinitivo como analisar, investigar, pesquisar, realizar,
empreender etc.

6.1 Objetivo Geral
Refere-se à ideia central que o trabalho se propõe a demonstrar.
6.2 Objetivos específicos
Permitem atingir o objetivo geral e aplicá-lo a situações particulares.
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EXPLICITAÇÃO DO MARCO TEÓRICO
Apresentar a teoria de base, que fundamenta a pesquisa, a definição dos
termos, que serão utilizados no desenvolvimento do trabalho, e apresentar a
revisão bibliográfica, que deve conter o comentário de obras especializadas no
tema da pesquisa. Utilizar as normas da ABNT/NBR 10520/2002 para as citações.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICOS
Apresentar os métodos de abordagem da pesquisa (indutivo, dedutivo,

hipotético – dedutivo, dialético, etnográfico) e os métodos de procedimento (histórico,
comparativo, monográfico, estatístico, dentre outros).
Mencionar as técnicas de pesquisa que serão utilizadas no desenvolvimento
do trabalho (pesquisa documental bibliográfica, de campo, de laboratório, observação,
entrevista, questionário, dentre outros).
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PLANO DE TRABALHO
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O corpo do trabalho divide-se em introdução, desenvolvimento e conclusão.
Considerando-se esta estrutura, deve-se apresentar um sumário provisório da
dissertação/tese, dividida em capítulos, itens e subitens.
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CRONOGRAMA DA PESQUISA
(Adaptar o cronograma para o período 201X/201X)

DEZ

X

NOV

X

OUT

X

SET

X

AGO

Elaboração do Projeto

JUL

X

JUN

X

MAIO

MAR

Definição Problema e das Hipóteses

FEV

ATIVIDADES

ABR

PERÍODO DE EXECUÇÃO – 2018/2019

X

Leitura da Bibliografia
Documentação da Bibliografia
Redação Preliminar da Dissertação/Tese

X

Qualificação da Dissertação/Tese

X

Redação do Texto Final

X

Defesa da dissertação/Tese

X

Encontros com o orientador

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11 REFERÊNCIAS PRELIMINARES
Arrolar as obras que foram utilizadas como referência para elaboração do
projeto e as que compõem o levantamento bibliográfico inicial da pesquisa.
O projeto de dissertação do Programa de Pós Graduação em Direitos
Fundamentais e Democracia - Mestrado e Doutorado do Centro Universitário
Autônomo do Brasil - UniBrasil exige uma bibliografia com no mínimo dez autores
nacionais e estrangeiros. Utilizar as normas da ABNT/NBR 6023/2002 para as
referências.
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