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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA  
MESTRADO E DOUTORADO 

 
SUGESTÃO DE MODELO DE PROJETO DE PESQUISA 

 
1- TEMA ESPECÍFICO 
 
- É selecionar um aspecto do assunto, um enfoque, uma abordagem mais restrita. 
- A pesquisa deverá estar bem centrada, não permitindo “falar um pouco de tudo”.  
 
2- LINHA DE PESQUISA 

 
- Os projetos devem estar ligados a uma das linhas de pesquisa do PPGF: Ética e 
Filosofia Política; Ontologia e Epistemologia; Filosofia da Psicanálise.  

 
3- PROBLEMA 
 
- Considera-se uma etapa fundamental da pesquisa.  
- É a tarefa científica que vai ser realizada. 
- O problema levantado deve ser representativo e passível de ser generalizado. 
- O problema deve ser feito em forma de pergunta, e acrescido de um parágrafo 

elaborado de maneira clara e objetiva tornando mais explicita a problematização.  
 
4- JUSTIFICATIVA1 
 
- Mostrar as contribuições teóricas que podem ser resultantes da realização da 

pesquisa.  
- Explicar o porquê e a conveniência do estudo no âmbito filosófico. 
 
5- OBJETIVOS DA PESQUISA2 

                                                           
1
 Deve demonstrar: a importância ou relevância do tema; além disso, deve informar a abrangência do 

assunto, ou seja, relatar a contribuição do tema a ser pesquisado para a comunidade humana, o 
avanço científico que este projeto pretende trazer, bem como a sua atualidade. Importante, na 
justificativa, é argumentar para que o leitor adquira convicção semelhante à do pesquisador. 
 

2 Alguns dos verbos/estágios mais usados para os objetivos geral e específicos: 
 
Estágio de conhecimento: 
Apontar, citar, classificar, conhecer, definir, descrever, identificar, reconhecer, relatar. 
Estágio de compreensão: 
Compreender, concluir, deduzir, demonstrar, determinar, diferenciar, discutir, interpretar, localizar, 
reafirmar. 
Estágio de aplicação: 
Aplicar, desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar, praticar, selecionar, traçar. 
Estágio de análise: 
Analisar, comparar, criticar, debater, diferenciar, discriminar, examinar, investigar, provar.  
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5.1- Objetivo geral 
 
- Informar o que se pretende pesquisar e alcançar com o trabalho. O objetivo geral 

deve ser extraído do problema selecionado na delimitação. 
- Deverá iniciar com verbo no infinitivo, mostrando a ação que será aplicada a um 

conteúdo, o que define o estágio da pesquisa. 
- Deve-se utilizar apenas um objetivo geral, com uma única ação, para não perder 

o foco da pesquisa.  
 
5.2- Objetivos específicos 
 
- Tem por finalidade estabelecer uma ordem ou sequência do caminho a ser 

percorrido e as etapas/capítulos de seu trabalho. 
- Devem detalhar o objetivo geral, organizar a melhor sequência lógica de 

desenvolvimento do raciocínio que se pretende desenvolver. 
- Os objetivos específicos devem ser suficientes para vencer o objetivo geral.  
- As fidelidades ao objetivo geral e à problemática levantada, garantem a 

preservação do foco da pesquisa. 
- Também devem iniciar com verbo no infinitivo. 
 
6- METODOLOGIA DE PESQUISA (OU PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS) 
 
- Serve para explicar o caminho que será seguido, ou seja, as fases para 

desenvolver a pesquisa. 
- A metodologia de pesquisa busca especificar: como fazer, como coletar os dados 

ou informações necessárias para uma possível solução do problema levantado. 
- Deve-se deixar claro, nesse item, como serão analisadas as obras dos autores 

selecionados, esclarecer eventuais modos ou procedimentos de leitura 
específicos, uso diferenciado de alguma obra, uso de comentadores, etc. 

 
 
7- REFERENCIAL TEÓRICO 

 
- Deve explicar a delimitação do problema levantado para a pesquisa a partir da 

literatura;  
- A partir de leituras e análises realizadas, elabora-se um texto próprio, colocando 

inserções de autores com citações, notas de rodapé, obedecendo as normas da 
ABNT. 

 
8- CRONOGRAMA 
 
                                                                                                                                                                                        

Estagio de síntese: 
Compor, construir, documentar, especificar, esquematizar, formular, produzir, propor, sintetizar. 
Estágio de avaliação: 
Argumentar, avaliar, contrastar, decidir, escolher, estimar, julgar, medir, selecionar.  
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- Sugere-se que o cronograma deixe claras as atividades dentro do tempo previsto 
para a finalização da pesquisa. 

 
9- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
- Devem ser relacionados todos os documentos (livros, artigos, textos de meios 

eletrônicos...) citados no projeto, além daqueles lidos, mas não citados no texto e 
aqueles selecionados para leituras posteriores, mas que são evidentemente 
importantes para a pesquisa. 

- As referências bibliográficas devem seguir a orientação das normas da ABNT 
 
 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Entregue seu projeto de pesquisa de acordo com as orientações abaixo.  
-Toda a apresentação gráfica de um projeto de pesquisa deve estar de acordo com as 
normas da ABNT; 
-O corpo do projeto deve conter: 
 * Capa do projeto (não conta como página). 
 * Folha de rosto do projeto (primeira página). 
 * Sumário. 
 * Texto do projeto, discriminando os itens acima relacionados. 
 
 


