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1 � INTRODUÇÃO 

 

1.1 - Papel  
Papel em branco, formato (21x 29,7 cm); 
 

1.2 - Fonte  

 
a) Fonte (Arial ou Times New Roman) tamanho 12 para todo o texto;  
b) Fonte (Arial ou Times New Roman) tamanho 10 para citações com mais 

de três linhas, notas de rodapé, paginação e legenda das ilustrações;  
c) Fonte (Arial ou Times New Roman) tamanho 12 para (subtítulo em 

minúsculo e negrito.  
 
1.3 - Margens  

a) Margem esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm; 
b) Recuo de primeira linha do parágrafo: 1,25 cm;  
c) Recuo para citação com mais de três linhas: 4 cm da margem esquerda;  
d) Alinhamento do texto: utilizar a opção ¯justificada do programa Word;  
e) Alinhamento de títulos e seções: utilizar a opção ¯alinhar à esquerda do 

programa Word;  
f) Alinhamento de títulos Pré-textuais, utilizar a opção ¯ centralizada do 

Word;  
 
1.4 - Espaçamento  

 
a) Espaço entrelinhas do texto: 1,5 cm;  

 
O espaço simples é usado em: citações de mais de três linhas, notas 

derodapé, referências, resumos, legendas, ficha catalográfica;  
 
Os títulos das seções e subtítulos devem começar na parte superior da 

margem esquerda da folha e separados do texto por um espaço de 1,5 cm 

entrelinhas;  
 
A natureza do trabalho, a que é submetido e a área de concentração devem 

ser alinhados do meio da folha para a direita em espaço simples e fonte (Arial 

ou Times New Roman) tamanho10.  
 



2 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

O projeto de pesquisa deverá ter a seguinte estrutura: 

1) Capa 

2) Folha de rosto 

3) Sumário 

4) Apresentação 

4.1 Introdução (Problema e hipótese) 

4.2  Objetivo Geral 

4.3  Objetivos específicos 

4.4  Justificativa 

4.5  Referencial teórico 

4.6  Metodologia 

4.7  Recursos (Se for o caso) 

4.8  Cronograma 

5) Referência bibliográfica 

6) Apêndices  

7) Anexos 



2.1 - Capa:(obrigatório)- (NBR14724/2011) 

Letras: Arial ou Times 

Tamanho de Letras: 12 

Alinhamento � Centralizado 

Elementos que identificam o trabalho devem conter: 
 

a) Nome da Instituição (caixa alta, centralizado); 
b) Nome do Curso (caixa baixa, centralizado); 
c) Nome do(s) autor(es) (caixa baixa, centralizado); 
d) Título do trabalho (caixa alta, negrito, centralizado); 
e) Subtítulo (se houver), precedido de dois pontos (caixa baixa, negrito, 
centralizado); 
f) Local - cidade (caixa baixa, centralizado); 
g) Ano (centralizado). 

 

 

 

 

 

 



2.2 - Folha de rosto (obrigatório)- (NBR14724/2011) 

 
Letras: Arial ou Times 
Tamanho de Letras: 12 
 
No anverso deve aparecer: 
 

a) nome do autor- (caixa baixa, centralizado); 
b) título- (caixa alta, negrito, centralizado);     
c) natureza do trabalho, nome da Instituição, do curso e objetivo- 

(Alinhamento recuado a 7 cm para a direita); 
d) nome do orientador- ( Alinhamento recuado 7 cm para direita); 
e) local � (caixa baixa, centralizado); 
f) ano da entrega (centralizado); 

 
 

2.3 - Sumário: (Seguir o Padrão FAC de Normas Técnicas) 

 



3 - ELEMENTOS TEXTUAIS 

 

3.1- Apresentação 

3.1.1 - Introdução 

É a parte introdutória, o autor vai expor o tema do projeto, contextualizando-o, 
expondo a questão a ser respondida, e se for o caso, dando uma resposta 

preliminar do problema proposto. 

3.1.2 - Objetivos: pretensões com a pesquisa 

a) Objetivo Geral: 

O autor deve apresentar um objetivo que possibilite compreender a 
proposta de sua pesquisa. 

Ex.: 

Identificar o custo gerado por hectare de um pacote de operações para 

implantação de uma floresta de eucalípido da empresa L&L Florestal na 
região de Curvelo-MG 

b) Objetivos específicos 

Neste caso, o autor deve delimitar a área de concentração de sua pesquisa, 

apresentando no mínimo três objetivos e no máximo cinco objetivos 

específicos. 

Ex.: 

- Identificar os gastos fixos e variáveis da empresa; 

- Calcular o custo da hora trabalhador; 

- Levantar o custo de cada operação dentro do pacote de operações; 

- Calcular o preso do pacote de operações. 

3.1.3 - Justificativa 

O que motiva o autor a fazer a escolha do tema, fundamentando-o e 
apresentando a importância do mesmo. O autor defende a sua ideia, 

levando em consideração alguns pontos: 

a) Delimitação: área específica do conhecimento; espaço geográfico de 

abrangência da pesquisa; período estabelecido para a sua realização; 



b) Relevância: contribuição do projeto para subsidiar o conhecimento 
científico já existente e a sociedade de modo geral ou específico; 

c) Viabilidade: financeira, material (recurso) e temporal. 

 

3.1.4 - Referencial teórico 

O autor elabora um texto sobre o tema apresentado. Neste texto deve 
compor as idéias de diferentes autores referentes ao assunto. É preciso que 

tenha citações textuais ou livres, seguindo as normas de citações. 

3.1.5 - Metodologia 

É a parte em que o autor apresenta o caminho pelo qual realizará a 

investigação, isto é, qual o método de ação que será utilizado, tais como: 

observação, questionários, público alvo, pesquisa puramente bibliográfica, 

pesquisa qualitativa, quantitativa. 

Ex.: 

Esta pesquisa será realizada no campo de trabalho da empresa L&L 

Floresta e terá quatro etapas especificamente: a) Será realizado uma visita 

para reconhecimento de todos os setores da empresa, inclusive a área de 

plantio; b) realizar uma pesquisa junto com o setor de finanças para levantar 

dados dos gastos da empresa; c) levantar informações por meio de um 

questionário com o departamento financeiro para gerar os custos dos 

serviços do pacote de operação; d) Calcular, identificar e apresentar o custo 

do pacote de operações à empresa. 

3.1.6 - Recursos (Se for o caso) 

Caso o projeto de pesquisa tenha interesse em captar recursos junto a 
Instituições de fomento a pesquisa é necessário que seja elaborado uma 

planilha com a descrição de todos os valores a serem utilizados de acordo 

com o edital publicado pela instituição. 

Ex.: 

Despesas com: Valores: 

Recursos humanos � Digitador 200,00 
Hospedagem 500,00 
Transporte-Viagem 1.200,00 
Material de escritório 150,00 
Equipamentos e periféricos 2.200,00 
Total 4.250,00 

 



3.1.7 - Cronograma 

O autor descreverá as etapas do trabalho e o período de realização das 

mesmas. 

Ex.: 

Atividades Março 
2014 

Abril 
2014 

Maio 
2014 

Junho 
2014 

Julho 
2014 

Agosto 
2014 

Set. 
2014 

Pesquisa Bibliográfica X       
Pesquisa de Campo  X X     
Revisão da 

Bibliografia 
   X    

Redação Preliminar    X    
Revisão e correção     X   
Redação Final      X  
Apresentação       X 
 

3.1.8 - Referência Bibliográfica 

 

Indicação das obras e outras fontes (documentos, arquivos antigos, sites) 

usadas para a elaboração do projeto e necessárias à pesquisa. (Seguir o 

Padrão FAC de Normas Técnicas) 

 



4 - ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

4.1 - Apêndice (opcional) 

O autor pode acrescentar os documentos e textos elaborados durante sua 
pesquisa, tais como: questionários, roteiros de entrevistas e etc. 

Os apêndices devem ser identificados por letras em caixa alta consecutivas, 

travesão e os títulos. Ex.: APÊNDICE A � Questionário realizados com os 

funcionários da J&J Produções; APÊNDICE B - Questionário realizado com os 

clientes da Virtual Negócios.  

Ex.: 

APÊNDICE A - Questionário 

realizado com funcionários da L&L 

Florestal 
 

a) Quantos anos você trabalha 

nesta empresa? 
(  ) 0 a 1 ano 
(  ) 1 a 2 anos 
(  ) 2 a 4 anos 
(  ) mais de 4 anos 

b) Qual setor você trabalha? 
(  ) Setor Administrativo 
(  ) Setor de Marketing 
(  ) Setor de Vendas 
(  ) Setor de Produção 

c) Qual seu salário? 
(  ) 1 na 2 salários mínimos 
(  ) 2 a 3 salários mínimos 
(  ) 3 a 5 salários mínimos 
(  ) acima de 5 salários 

 

4.2 - Anexos (Opcional) 

São textos e documentos utilizados e não elaborados pelo autor, porém serve 

como comprovante de sua pesquisa e argumentação. 

Estes anexos devem ser identificados por letras em caixa alta consecutivas, 
travesão e os títulos. Ex.: ANEXO A � Relatório Interno da L&L Florestal; 

ANEXO B � Formulário de preenchimento para calcular horas trabalhadas 

pelos funcionários. 


