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Formulação de Hipóteses
• HIPÓTESES: explicação provisória de um fenômeno até que os
fatos venham contradizer ou ratificar.
• Reposta provisória / antecipada

• Tentativa de criar indagações a serem verificadas (ou refutadas) na
investigação científica.

• Apresentação de conjecturas (comprovadas ou refutadas)
• Proposição sintéticas obtidas por dedução ou indução

• Características: devem ser conceitos claros, específicos, não deve se
basear em valores morais, deve ter uma teoria que a sustente.

• Redação: afirmativa, concisa, objetiva e provisória.
• O QUE O TRABALHO PRETENDE DEMONSTRAR?

Objetivos

• Os OBJETIVOS definem o que se visa com a pesquisa ou monografia. São os
resultados a que se pretende chegar.
• Redação:

• Para uma maior precisão é indicado que se utilize verbos no infinitivo, indicando
uma ação, eliminando-se interpretações vagas e ambíguas.

• Divide-se em GERAL e ESPECÍFICOS
• GERAL

• Redação mais ampla, que nos remete à conclusão do trabalho de pesquisa. Utilizar
verbos de sentido mais aberto, como: compreender, conhecer, desenvolver,
conscientizar etc.

• ESPECÍFICOS

• São objetivos alcançáveis em menor tempo (ao longo da pesquisa)
• Coisas, ações e produtos observáveis ao longo do desenvolvimento da
pesquisa/trabalho.
• Utilizar verbos de sentido mais fechados, como: adquirir, aplicar, classificar,
comparar, conceituar, enumerar, formular etc.

• POR QUÊ RESPONDER A PERGUNTA DE PESQUISA É IMPORTANTE?

Delimitação da Pesquisa
• DELIMITAÇÃO: o que não vou fazer ao longo da pesquisa /
monografia?

• É um item não obrigatório
• Entretanto, utilizá-lo, reduz as expectativas, permite um maior e
melhor foco ao longo da pesquisa, e evita interpretações
divergentes.

• O QUE NÃO PRETENDO INVESTIGAR OU DESENVOLVER EM
MEU TRABALHO / MONOGRAFIA?

Metodologia
• METODOLOGIA: descreve de forma clara o tipo de pesquisa
que será realizada.
• Perguntas:
• Recomenda-se que o pesquisador/estudante ao desenvolver a
metodologia responda as seguintes perguntas: Com quem? Onde,
quando e como irei realizar o projeto de pesquisa? Quais os
instrumentos selecionados para a coleta de dados? Como registrarei
e apresentarei os dados coletados? Quais serão os parâmetros /
variáveis principais de análise?

• Metodologia é, então, o conjunto de procedimentos e
técnicas que serão utilizadas para chegar aos objetivos e,
dessa forma, será resolvido o problema que foi selecionado
para o projeto.

Cronograma
• No cronograma especificam-se as atividades de pesquisa e o
período necessário para o planejamento, a execução e a
elaboração do relatório ou monografia final.
• É a previsão das atividades

• Atentar-se ao cronograma disponibilizado (calça  emagreça!! )

• Apresentação de conjecturas (comprovadas ou refutadas)

