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ROTEIRO PARA PROJETO DE PESQUISA
O objetivo deste roteiro é orientar os candidatos ao curso de Mestrado Profissional em
Educação e Novas Tecnologias do Centro Universitário Internacional Uninter quanto
à elaboração do projeto de pesquisa, uma das exigências do processo seletivo.
O projeto deve ser aderente e articulado à linha de pesquisa do curso, “Formação
Docente e Novas Tecnologias na Educação”, e às temáticas de pesquisa dos
professores orientadores.
A apresentação do trabalho, digitado com fonte tamanho 12 e espaçamento 1,5 entre
as linhas, deve seguir as demais orientações da ABNT. Recomenda-se que o texto
não ultrapasse 12 páginas.
Este documento lista e explica as partes que o projeto de pesquisa deve conter.
1. Título

O título deve sintetizar o tema do projeto. Devem-se evitar títulos muito longos. Quando
necessário, pode ser utilizado um subtítulo.
2. Tema

Nesta seção, discorra sobre seu tema, que deve ser delimitado, focado e
contextualizado.
3. Problema(s)

O problema, mais específico que o tema, é a questão principal da pesquisa. Deve indicar
quais dificuldades referentes ao tema você pretende resolver.
Como ponto de partida para o projeto, o candidato deverá identificar uma situaçãoproblema educacional objetiva e concreta, em busca de soluções mediadas pelas
teorias do campo da educação e inovações tecnológicas.
É importante delimitar a situação-problema a ser investigada, situando-a histórica e
geograficamente em seu contexto político, sociocultural, jurídico-legal, econômico
etc.
4. Estado da Arte

O projeto de pesquisa deve incluir uma revisão de literatura, mesmo que ainda inicial,
sobre o estado da arte na área, ou seja, o que outros pesquisadores têm estudado
e proposto em relação ao seu tema e ao seu problema. Bases de dados como o
Google Acadêmico podem ser utilizadas para essa pesquisa bibliográfica.

O problema que você escolheu já pode ter sido resolvido por outros pesquisadores;
assim, esta revisão inicial de literatura poderá ajudá-lo a identificar lacunas ainda
não resolvidas.
5. Hipóteses

Nesta seção, você deve apresentar suas propostas (ou hipóteses), mesmo que ainda
provisórias, para a solução do problema identificado. É importante localizar o objeto
e os sujeitos de pesquisa e/ou implementação no cotidiano educacional e no campo
da pesquisa em educação.
A proposta de solução para o problema poderá envolver, dentre outras possibilidades:
a) melhor compreensão do uso de metodologias e/ou tecnologias já presentes
e experimentadas em determinado contexto educacional, como, por
exemplo, metodologias ativas ou softwares educacionais;
b) a implementação de metodologias de ensino e aprendizagem inovadoras,
por exemplo, na formação de professores;
c) a necessidade de adoção e/ou criação de inovações tecnológicas como
solução para uma situação-problema identificada em uma realidade
educacional, como, por exemplo, softwares para gestão de informações
administrativas e pedagógicas ou aplicativos para dispositivos móveis.
6. Objetivos

Os objetivos são o alvo da pesquisa, devendo indicar até onde você pretende chegar e
quais os resultados esperados.
Podem ser divididos em gerais e específicos.
6.1 Objetivos Gerais
Os objetivos gerais devem ser formalizados à luz da situação-problema identificada,
evidenciando a intencionalidade da pesquisa e/ou implementação.
Exemplos de objetivos gerais:
a) identificar e/ou desenvolver um software educacional para gestão das
informações pedagógicas e administrativas em uma escola;
b) desenvolver estratégias de uso das redes sociais para facilitar a
comunicação entre uma escola, os alunos, pais e responsáveis.
6.2 Objetivos Específicos
Objetivos específicos podem ser traçados para subsidiar, teórica e metodologicamente,
o processo de elaboração da solução para a situação-problema.
Exemplos de objetivos específicos:
c) investigar teórica e empiricamente a situação-problema;
d) analisar os dados dos resultados obtidos a partir da implementação para
a resolução da situação problema.
7. Justificativa

Qual a importância e a contribuição da sua pesquisa e/ou implementação? Nesta seção,
você deve justificar os benefícios, melhorias e consequências que a solução da

situação-problema poderá produzir no contexto educacional identificado no seu
projeto.
8. Referencial Teórico

Nesta seção, você pode apresentar o recorte epistemológico de construção e análise da
solução e/ou implementação proposta (por exemplo: dialético, fenomenológico,
estruturalista, funcionalista etc.)
Deve apresentar uma revisão de literatura, ainda que inicial, de um quadro teórico e
conceitual que esteja alinhado com seu tema, problema, hipóteses e objetivos, e
que deverá orientar sua metodologia. Essa revisão de literatura tem como
finalidade dar sustentação teórico-metodológica ao projeto de pesquisa e/ou
implementação a ser desenvolvido.
9. Metodologia

A sua metodologia (como e por que meios você pretende realizar sua pesquisa) deve
estar alinhada com o problema, as hipóteses e o referencial teórico do seu projeto.
Nesta seção, você deve apresentar a metodologia teórica e empírica que pretende
utilizar, informando o tipo de pesquisa (exploratória, descritiva ou explicativa;
qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa; revisão de literatura, levantamento
ou survey, estudo de caso, pesquisa ação/participante, experimento,
desenvolvimento materiais didáticos/instrucionais, produtos, processos e técnicas
etc.) e as técnicas previstas para coleta de dados (pesquisa documental,
questionário, entrevistas, observação, grupos focais etc.), além de sua análise e
interpretação.
Cronograma
Com base no projeto pesquisa, você deve elaborar um cronograma contendo a definição
e distribuição das etapas a serem realizadas, de acordo com os prazos regimentais
do Mestrado Profissional em Educação e Novas Tecnologias do Centro Universitário
Internacional Uninter. Não indique datas no cronograma, apenas as etapas
distribuídas pelo tempo.
10.

Referências
As referências utilizadas no seu projeto devem estar de acordo com a seguinte norma:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6.023: informação e
documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, ago. 2002.
11.

