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PROJETO DE ELABORAÇÃO MONOGRAFICA CIENTIFICA DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

(APLICADA TAMBÉM PARA DISSERTAÇÕES OU TESES) 

 
PROJETO 

 

1. Estrutura do Projeto 

a- apresentação (Quem?) 

b- capa 

c- entidade – nome, endereço, telefone 

d- título 

 

2. Problemas ( O que ?) 

 Formulação do problema prende-se ao tema prososto: ela 

esclarece a dificuldade especifica com a qual se defronta e que se 

pretende desenvolver  

por intermédio da pesquisa. 

 

3. Justificativa (Por quê?) 

È o único item do projeto que apresenta respostas à questão por 

quê ? De suma importância, geralmente é o elemento que 

contribui mais diretamente na aceitação da pesquisa pelas 

pessaos. As contribuição teóricas que a pesquisa pode trazer ? 

a- confirmação geral 

b- confirmação na sociedade particular em que se insere a 

pesquisa 

c- especificação para casos particulares 

d- clarificação da teoria 

e- resolução de pontos obscuros etc. 

 

4. Objeto (Para quê?) 

Está ligado a uma visão global e abrangente do tema. 

Apresentação caráter mais concreto. Tem função intermediária e 

instrumental, permitido, de um lado atingir o objeto geral e, de 

outro, aplicar este a situação particulares. 

 

5. Hipótese ( Solução desejada) 

 O ponto básico do tema, individualizado e especificado na 

formulação do problema, sendo uma dificuldade sentida, 

comprometida e definida, necessita de uma resposta, provável 

suposta e provisória, isto é, uma hipótese. A pricinpal resposta é 

denominada hipótese básica, podendo se complementada por  

outras, que recebem a denominação de secundária. Há diferentes 

formas de hipótese, entre elas: 

a- As que afirmam, em situação, a presença ou ausência de 

certos fenômenos; 
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b- As que se referem à natureza ou característic a de dados 

fenômenos, em uma situação especifica; 

c- As que apontam a existência ou não de determindads relações 

entre fenômenos. 

 

Hipótese Secundárias:  

São afirmações (toda hipótese é uma afirmação) complementares da básica, 

podendo: 

a- abarcar em detalhes o que a hipótese básica afirma em geral; 

b- englobar aspectos não especificados na básica; 

c- indicar relações deduzidas da primeira; 

d- decompor empromenores a afirmação geral; 

e- apontar oputras relações possiveis de serem encontradas etc. 

 

6. Delimitação  ( objeto da pesquisa, população alvo da 

pesquisa dado necessariamente de um sujeito e de um objeto 

direto, o tema passa por um processo de especificação). 

Conceituand, universo ou população é o conjunto de seres 

animados ou inanimados que apresentam pelo mesmo uma 

característica em comum. A delimitação consiste em explicar que 

pessoas ou coisas, fenômenos etc 

 

7. Laudas 

Todos os trabalhos de conclusão de curso deverar conter no 

minimo de 35 laudas em pesquisa na modalidade APA. Para 

Dissertação no minimo 65 laudas. Para tese no minimo 120 

Laudas.  
 


