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ROTEIRO PARA O PROJETO DE PESQUISA 

 

             FOLHA DE ROSTO contendo:  

a) Título do Projeto de Pesquisa 
b) Autor/a 
c) Linha de Pesquisa do PPGCS a que o projeto se vincula - consultar a página do 
Programa www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/ciencias-sociais/presencial/sao-
leopoldo 

d) Nome do/a provável orientador/a - consultar a lista de docentes e seus respectivos 
currículos na página do Programa www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/ciencias-
sociais/presencial/sao-leopoldo 

e) Local e Data 

      TEMA E JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE PESQUISA 
Deve explicar o tema abordado pelo projeto de pesquisa e sua relevância, isto é, por 
que o tema merece ou precisa ser pesquisado, bem como uma explicitação da relação 
do/a autor/a com o tema.   

PROBLEMATIZAÇÃO  
A partir do tema apresentado no tópico anterior, formular uma questão de pesquisa, 
que vai revelar o/a pesquisador/a deseja saber por meio da investigação. Isso implica 
enquadrar a problemática numa conjuntura social mais ampla e no contexto imediato 
de relações bem como  apresentar uma  revisão preliminar  da bibliografia em ciências 
sociais a respeito do tema. Cabe  também explicar  de que maneira o projeto de 
pesquisa se relaciona com a Linha de Pesquisa do PPGCS escolhida.  

OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS  
Descrição dos objetivos a serem alcançados pela pesquisa, isto é, que resultados devem 
ser obtidos em todas as etapas da pesquisa.  

METODOLOGIA 
Explicar de que maneira a pesquisa apresentada será feita, explicitando que tipo de 
dado será analisado e as técnicas a serem empregadas em sua coleta, sistematização e 
análise. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Fazer uma lista de todos os livros ou artigos citados ao longo do projeto de pesquisa, em 
ordem alfabética do sobrenome dos autores. 
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