
AVISO
Os slides abaixo foram disponibilizados exclusivamente para
estudo e pesquisa dos alunos da disciplina Evolução da Física
(UFABC) e demais interessados no tema.

O conteúdo dos slides é baseado nos textos recomendados
pelo professor. Em alguns dos slides, são citados trechos
integrais dos textos.

A reprodução ou utilização dos slides para quaisquer outros fins
sem a devida autorização é PROIBIDA, estando sujeitas à
acusação de plágio e a eventuais medidas jurídicas.

Utilizem de forma consciente a informação e promovam sempre
uma boa prática de estudo e pesquisa.
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Aula 06

■ Redação e estrutura de um projeto de pesquisa – parte 1

– Resumo, Palavras-chave, Introdução, Objetivo.
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Estrutura básica
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Estrutura básica

■ Espaçamento entre linhas: 1,5 cm

■ Espaçamento entre linhas em citações: 1 cm

■ Títulos das seções em maiúsculo.

■ Títulos das subseções em minúsculo.

■ Todas as seções e subseções têm que ser numeradas, 
exceto o Resumo e as Referências Bibliográficas.
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Capa
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Resumo

■ O resumo contém as principais informações do trabalho. 

■ Deve apresentar elementos do problema, da metodologia e 
dos resultados esperados.
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Resumo

O presente projeto de pesquisa reflete a continuação da caminhada
do Grupo de Pesquisa Formação de Educadores e Educação Sexual
CNPq/UDESC que atualmente vem desenvolvendo pesquisas
aliando o uso de tecnologias na elaboração de materiais didático-
pedagógicos, para trabalho de sensibilização em educação sexual
pautada em um paradigma emancipatório. O referido grupo atua no
campo da educação sexual há mais de 20 anos, realizando
pesquisas a partir do compromisso com o ensino e com a extensão
em Cursos de graduação em um Centro de Educação Presencial e
um Centro de Educação a Distância. Pesquisar o estado da arte
sobre objetos de aprendizagem como subsídios teóricos à
elaboração de materiais para Educação Sexual significa contribuir
com esta trajetória já apontada, além de ser um estudo de suma
relevância para um Centro de Educação a Distância. A pesquisa será
de caráter bibliográfico e se debruçará na investigação sobre o
significado da categoria objetos de aprendizagem de teses e artigos
elaborados nos últimos cinco anos e presentes em bancos de dados
como periódicos CAPES, INEP, bibliotecas digitais da USP, UFRGS,
UFSC e UNICAMP, dentre outros.
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Palavras-chave

■ As palavras-chave são termos que identificam os 
elementos centrais do projeto de pesquisa. 

■ São aqueles que facilitam a localização de seu projeto.

9



Resumo e palavras-chave
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Resumo e palavras-chave

■ 15 minutos para pensar sobre o resumo e palavras-chave.
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Introdução

■ A primeira seção do projeto é constituída por sua introdução, 
que define brevemente os objetivos do trabalho, as razões de 
sua realização, o enfoque dado ao assunto e sua relação com 
outros estudos.

– Contextualização da pesquisa

– Definição do problema

■ Em média, uma introdução deve tomar de 1 a 2 páginas do 
projeto.
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Introdução
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Introdução

■ 15 minutos para definir uma estrutura geral da Introdução:

– Estruture em tópicos o que será tratado em cada 
parágrafo.
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Objetivo

■ Procede-se nesta parte à apresentação dos objetivos da 
pesquisa em termos claros e precisos. Recomenda-se, 
portanto, que em sua redação sejam utilizados verbos de 
ação, como identificar, verificar, descrever e analisar. Quando 
a pesquisa envolve hipóteses, é necessário deixar explícitas 
as relações previstas entre as variáveis.

■ Em geral, essa seção tem um parágrafo apenas. Pode ser 
também dividida em tópicos:

– Objetivo geral

■ Objetivo complementar 1

■ Objetivo complementar 2
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Objetivo
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Objetivo

■ 10 minutos para pensar nos objetivos.

– Também estruturar em tópicos.
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