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TÍTULO DO PROJETO: 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO (UTILIZAR TABELA DO CNPQ)  

 

RESUMO DO PROJETO 

 

Resumo é a versão precisa, sintética e seletiva do texto do documento, destacando os elementos de maior 

importância. Deve evidenciar os principais objetivos, métodos empregados, resultados e conclusões, 

permitindo ao leitor decidir sobre a conveniência da leitura do texto na íntegra. Utilizar espaçamento 1,5 

(em todo texto) e deve conter de 150 a 500 palavras 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Representa o conteúdo do documento, escolhida, preferencialmente, em vocábulo controlado. Não é 

aconselhável inserir palavras do título, mas do conteúdo, indicando ao leitor/avaliador, os termos mais 

importantes da pesquisa. Evitar palavras compostas. O número indicado é de 3 a 5 palavras. 

 

JUSTIFICATIVA 

A justificativa deve ser convincente, pois exalta a importância do tema a ser investigado, apontando as 

vantagens e os benefícios que o projeto irá proporcionar. “Consiste numa exposição sucinta, porém 

completa, das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática que tornam importante a realização 

do projeto. A justificativa difere da revisão de bibliografia e não apresenta citações de outros autores.” 

(MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 221). 

 

OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral é amplo, deve expor a intenção maior do estudo/pesquisa/trabalho, portanto, 

deve ser utilizado um verbo de ação capaz de dar conta da proposta apresentada. Ex: analisar, 

investigar, relacionar, avaliar, estudar, comparar, etc 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos detalham as etapas necessárias para se atingir o objetivo geral. A estrutura desse 

item é formada por tópicos, iniciados com verbo no infinitivo. Ex: identificar, apontar, destacar, elencar, 

descrever, etc. Aconselha-se apresentar de 3 a 5 objetivos específicos 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Neste item devem ser apresentados conceitos, conhecimentos e informações que auxiliem a compreensão 

do objeto de estudo. Deve incluir, por exemplo, uma síntese das ideias relevantes dos autores já lidos. É 

importante demonstrar o nível de leitura a respeito de seu tema, a capacidade de organizar o pensamento 

dos autores. Normalmente essa parte inclui reflexões sobre textos relevantes para o pretenso 

estudo/projeto/pesquisas 

 



 
METODOLOGIA 

É o passo onde se responde às indagações: que procedimentos serão executados? Como serão as técnicas de 

abordagem do objeto da pesquisa? Para expor a metodologia, primeiramente é necessário esclarecer qual é 

o tipo de pesquisa que será feito: bibliográfica, documental, estudo de caso, experimental, pesquisa de 

campo, entre outras. 

 Escolhido o tipo de pesquisa, o autor fornece informações sobre as características do objeto de 

estudo, justificando a opção por ele. É importante lembrar que o método para respaldar o trabalho seja 

definido. É bom deixar claro o que será feito em termos de técnicas de coleta dos dados e classificá-la como 

qualitativo ou quantitativo (ou outro método 

 

MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIAS DE RESULTADOS 

Relacionar os mecanismos que estão/estarão sendo utilizados para propiciar a transferência dos resultados 

esperados pelo projeto para outras instituições, especificando o nível de articulação alcançado. 

Apresentação de Trabalhos em Seminários, Congressos e Eventos locais, estaduais e nacionais, publicação 

em revistas, publicação de cadernos didáticos, livros, Seminários nas Escolas parceiras nos municípios, 

publicação midiática, entre outros 

 

MECANISMOS DE INDISSOCIABILIDADE PESQUISA-ENSINO-EX TENSÃO 

 

Descrever a relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, levando em conta especificamente, os saberes 

sistematizado-acadêmico e o popular, que possibilita a produção de conhecimento resultante do confronto 

com a realidade, propiciando a efetiva participação da comunidade na atuação da respectiva Instituição (o 

IFbaiano), com vistas ao desenvolvimento de sistemas de parcerias interinstitucionais conduz a mudanças 

no processo pedagógico, pois alunos e professores constituem-se em sujeitos do ato de aprender. Ao mesmo 

tempo em que a extensão possibilita a democratização do saber acadêmico, por meio dela, este saber 

retorna à instituição, testado e reelaborado. A relação entre pesquisa e extensão ocorre quando a produção 

do conhecimento é capaz de contribuir para a transformação da sociedade. 

 

INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL 

Conjunto de instalações físicas e condições materiais de apoio (equipamentos e recursos) utilizados pelos 

pesquisadores para a realização de atividades propostas no Projeto de Pesquisa. Envolve os seguintes 

elementos: Instalações físicas (usualmente imóveis) que abrigam os equipamentos e instrumentos usados 

nas atividades de Pesquisa e Extensão, principais equipamentos e instrumentos utilizados em atividades; 

recursos baseados em conhecimento (como bibliotecas, coleções, arquivos e base de dados) utilizados em 

pesquisas científicas; Recursos de tecnologia da informação e comunicação (como grids, redes de alto 

desempenho e softwares específicos. 

 

IMPACTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

Deverão ser descritos os resultados e/ou produtos esperados e sua relevância científica (conhecimento, 

educação ensino-aprendizagem, apoio ao desenvolvimento científico). Deverá ser estimada a repercussão 

e/ou impactos técnico-científicos e ambientais dos resultados esperados no estudo do problema focaliza. 

 



 
IMPACTO SOCIAL E ECONÔMICO 

Estabelecimento de uma relação entre a Instituição local e outros setores da sociedade, com vistas a uma 

atuação transformadora, voltada para os interesses e necessidades da maioria da população e 

implementadora de desenvolvimento regional e de políticas públicas e econômicas que colaborem 

efetivamente para a mudança social 
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