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Orientação e Desenvolvimento dos Projetos de Pré-Iniciação Científica – FASE II 

 

Para continuação e desenvolvimento do seu projeto, orientamos que realizem os seguintes passos 

para facilitar a construção do banner: 

 

1.Título do Projeto Orientações: Deve delimitar a área do conhecimento e o objeto do 
contexto que se pretende investigar. Atentar para a escrita dos nomes 
científicos. 

2. Introdução Orientações: Delimitar o tema no contexto da pesquisa e sociedade, de 
modo breve. 

3. Justificativa Orientações: Descrever evidências ou argumentos que justifiquem a 
relevância da pesquisa. Se utilizar fontes de pesquisa, indicá-las nas 
referências. Quando transcrever trechos de outros autores, atribuir 
autoria e fizer referência da obra. 

4. Questão Problema Orientações: Deve explicitar a pergunta, a formulação ou a hipótese que 
direciona a investigação. Esse item deve ser explicito e passível de solução. 

5. Metodologia Orientações: Descrever detalhadamente o planejamento e o 
desenvolvimento das ações, articuladas a questão problema proposta 
(item 4). Incluir os procedimentos que serão realizados para obtenção de 
resultados ou informações (dados da pesquisa). Não inserir resultados 
nessa etapa. 

6. Resultados Orientações: Descrever de modo explícito os resultados parciais ou 
resultados finais. Atentar-se para uso das grandezas (unidades de 
medidas, exemplo: cm, cm³, ml, km, mm). Registrar os dados relevantes 
obtidos que servem de fundamento para a hipótese ou para indicar a 
solução da questão problema. 

7. Considerações 
Finais 

Orientações: Descrever as intencionalidades, continuidade do projeto de 
pesquisa, alterações de metodologia e considerações a respeito da 
execução do projeto e encaminhamentos futuros. 

8. Fontes de pesquisa Orientações: Seguir padrão de formação da ABNT. Procurar referências de 
área de pesquisa e instituições confiáveis. 

9. Anexo  (Imagens, 
Gráficos e Tabelas) 

Orientações: Atribuir créditos e fontes de obtenção se forem o caso. 
As tabelas devem conter título ou legenda que a identifique, o mesmo 
serve para os gráficos. 

10. Observações do 
Diário de Bordo 

Orientações: Devem-se registrar todas as informações, pesquisas, dúvidas, 
questões, experimentos, unidades de grandeza, resultados obtidos, 
escalas cronológicas de experimentação e qualquer outra informação que 
achar importante a respeito de sua pesquisa. 

 

 


