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“Lei Zero”

Escrever um bom projeto é bastante difícil Escrever um bom projeto é bastante difícil comcom uma  uma 
metodologia definida... e praticamente impossível metodologia definida... e praticamente impossível sem sem 
ela!ela!

A Metodologia Científica é uma 
ferramenta de trabalho.



Projeto de Pesquisa

Deve convencer os avaliadores que o candidato:Deve convencer os avaliadores que o candidato:
está atacando um problema relevante;está atacando um problema relevante;

leu o suficiente para entender o que já foi feito para resolver leu o suficiente para entender o que já foi feito para resolver 
esse problema;esse problema;

tem um plano de ação tem um plano de ação própriopróprio que levará a uma  que levará a uma 
contribuição contribuição significativasignificativa e  e original.original.

Transforme o leitor de “conhecedor da área” 
em “entusiasta pelo projeto”



O interrogatório

O quê?O quê?
Por quê?Por quê?
Como?Como?

Quando?Quando?
E daí?E daí?

... e foco na audiência!!!



Dito de outra forma...

Necessidade: por que realizar o projeto?Necessidade: por que realizar o projeto?

Objetivos: o que se deseja alcançar?Objetivos: o que se deseja alcançar?

Procedimentos: como se pretende alcançar os Procedimentos: como se pretende alcançar os 
objetivos?objetivos?

Proponente: por que é a pessoa certa para o trabalho?Proponente: por que é a pessoa certa para o trabalho?

Avaliação: como verificar se a proposta funciona?Avaliação: como verificar se a proposta funciona?

Conhecimento: dos trabalhos relevantes na área Conhecimento: dos trabalhos relevantes na área 
(complementares ou competitivos)(complementares ou competitivos)



Ou ainda...

Enunciado do problema e breve explicação da sua Enunciado do problema e breve explicação da sua 
relevânciarelevância

Revisão da literatura científica na áreaRevisão da literatura científica na área

Descrição do plano de ataqueDescrição do plano de ataque

Breve discussão do significado do trabalho proposto Breve discussão do significado do trabalho proposto 
(como ele difere e vai além do trabalho já existente na (como ele difere e vai além do trabalho já existente na 
área?)área?)

Resumo, incluindo cronograma/lista de passosResumo, incluindo cronograma/lista de passos

Lista da bibliografia relevante na áreaLista da bibliografia relevante na área



Nunca é demais lembrar

O mérito de uma proposta de pesquisa é determinado O mérito de uma proposta de pesquisa é determinado 
por sua originalidade e pela clareza das idéias, não por por sua originalidade e pela clareza das idéias, não por 
sua extensão!sua extensão!

Não há designação ou seqüência pré-estabelecida Não há designação ou seqüência pré-estabelecida 
para os capítulos.para os capítulos.

Siga Siga todastodas as exigências de quem vai receber o  as exigências de quem vai receber o 
projeto.projeto.

Atenção com formatos pré-estabelecidos – Atenção com formatos pré-estabelecidos – 
o interrogatório o interrogatório tem de estar tem de estar no projeto.no projeto.

Aproveite a experiência dos orientadores e troque Aproveite a experiência dos orientadores e troque 
idéias com colegas.idéias com colegas.



Estratégias

Escreva a partir de uma lista de itens. Isso ajuda a:Escreva a partir de uma lista de itens. Isso ajuda a:
preservar uma seqüência lógica;preservar uma seqüência lógica;

identificar idéias principais;identificar idéias principais;

definir idéias subordinadas;definir idéias subordinadas;

evitar discussões paralelas e tangenciais;evitar discussões paralelas e tangenciais;

detectar omissões.detectar omissões.

Seja “lacônico.”Seja “lacônico.”

Utilize as palavras certas.Utilize as palavras certas.

Respeite a língua em que está escrevendo.Respeite a língua em que está escrevendo.



Estratégias

Escreva! Escreva e continue escrevendo a qualquer Escreva! Escreva e continue escrevendo a qualquer 
custo. Escreva mal se necessário, mas coloque as custo. Escreva mal se necessário, mas coloque as 
idéias no papel. Confie na sua edição e revisão. idéias no papel. Confie na sua edição e revisão. Não Não 
há bons escritores, há apenas bons “re-escritores.”há bons escritores, há apenas bons “re-escritores.”

Incube idéias. Releia rascunhos alguns dias após Incube idéias. Releia rascunhos alguns dias após 
escrevê-los e reflita. (Exige tempo...)escrevê-los e reflita. (Exige tempo...)

Estabeleça os limites do trabalho.Estabeleça os limites do trabalho.

Apresente e discuta eventuais limitações.Apresente e discuta eventuais limitações.

Seja modesto.Seja modesto.

AnaliseAnalise a literatura, não apenas cite. a literatura, não apenas cite.



Estratégias

Revise o projeto com atenção. Poucas coisas irritam Revise o projeto com atenção. Poucas coisas irritam 
os avaliadores mais que um projeto desleixado.os avaliadores mais que um projeto desleixado.

Leia seu próprio projeto em voz alta.Leia seu próprio projeto em voz alta.

Ouça alguém lendo seu projeto em voz alta.Ouça alguém lendo seu projeto em voz alta.

Escolha alguns “artigos-modelo.” Como escrevem os Escolha alguns “artigos-modelo.” Como escrevem os 
pesquisadores que você admira?pesquisadores que você admira?

Conheça os trabalhos dos avaliadores.Conheça os trabalhos dos avaliadores.



“Declaração” do problema

O problema é relevante e justifica o esforço de O problema é relevante e justifica o esforço de 
pesquisa?pesquisa?

O problema é de interesse de outros profissionais na O problema é de interesse de outros profissionais na 
área?área?

Está claro por que é importante resolver esse Está claro por que é importante resolver esse 
problema?problema?

Está claro quem ou o que será ajudado pelos Está claro quem ou o que será ajudado pelos 
resultados da pesquisa?resultados da pesquisa?

Os resultados servirão de base para conclusões mais Os resultados servirão de base para conclusões mais 
amplas ou terão aplicação prática?amplas ou terão aplicação prática?



Conclusão

O projeto não é uma estrutura de concreto, é apenas O projeto não é uma estrutura de concreto, é apenas 
uma planta baixa.uma planta baixa.

Quanto melhor elaborado o projeto, menor a Quanto melhor elaborado o projeto, menor a 
probabilidade de surpresas ao longo do trabalho.probabilidade de surpresas ao longo do trabalho.

O esforço de preparação do projeto
é recompensado durante a pesquisa!
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