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1 TEMA 

Identificar com a temática do trabalho. Exemplo: Direitos Fundamentais, Tributação, 

ICMS, Processo Administrativo Tributário, Educação Fiscal, Federalismo, Tratados 

Internacionais, ou Políticas Públicas, etc. 

 

2 DELIMITAÇÃO DO TEMA  

Aqui, é o tema delimitado propriamente dito. É praticamente o título do projeto. Tente ser o 

mais específico possível. 

 

3 PROBLEMATIZAÇÃO 

É, de fato, o elemento mais importante de um projeto de pesquisa. Aqui se faz uma 

introdução da temática e contextualização. Se tiver com dificuldade de defini-la, procure 

ler mais sobre o tema. Como terá um problema, se não conhece o tema?  

Desperte seu senso crítico, mude o foco de questões alheias à pesquisa. É difícil, diante de 

tantos afazeres cotidianos, mas todo pesquisador precisa ter o chamado “ócio criativo” e 

posterior imersão para conseguir sobreviver ao “divã intelectual”. 

Deve ter cerca de 3 a 4 páginas. Ao final, é feita uma pergunta genérica, vinculada à 

delimitação do tema, bem como três perguntas específicas. Faça perguntas objetivas e 

diretas. 

 

4 JUSTIFICATIVA 

Aqui é o momento de “vender seu peixe”. Por que sua pesquisa é importante? Qual a 

necessidade dela? A quem e por que ela é necessária? Ela está vinculada a qual linha de 

pesquisa do curso de mestrado ou de doutorado que pretende concorrer ou que está 

cursando? 

É a hora de convencer a banca de que seu projeto se alinha ao eixo temático do Programa. 

Se o projeto for vinculado a algum grupo de pesquisa em andamento, bem como projetos 

financiados pela CAPES ou CNPQ, mencione aqui. 1 página é suficiente. 



 

Outro ponto interessante para inserir na justificativa é a possibilidade de aliar a teoria à 

prática, ou seja, da sua pesquisa ser utilizada na sua vida profissional e vice-versa. Por 

exemplo, se a pesquisa envolver alguma temática vinculada à SEFAZ, aqui deve ser dito 

que “o pesquisador exerce suas atividades profissionais na Secretaria da Fazenda do Estado 

do Ceará, cuja atividade será essencial para o desenvolvimento desta pesquisa [...]”. 

 

5 REFERENCIAL TEÓRICO 

É também chamado de marco teórico. É o momento de levantar o embasamento teórico. O 

que você já pesquisou sobre o problema? Quais os entendimentos existentes? Qual 

paradigma que deve ser considerado? 

Exponha a discussão, divergências, cite autores de forma direta e indireta. É uma espécie de 

desenvolvimento inicial do trabalho. 

Não utilize expressões como “de acordo com o mestre fulano...”, “sobre o tema, é 

importante o entendimento do inesquecível beltrano”. Nada de “babar” autores. Há muita 

briga de egos na academia. Tente ser o mais imparcial possível. Utilize expressões como 

autor, doutrinador, teórico, pensador, etc. 

Faça o trabalho em 3a pessoa imparcial. “Entende-se... Vale destacar.. Observa-se que...”. 

Mas a ABNT não proíbe a 1ª pessoa do plural. 

Quanto à forma de citação, veja qual a exigência do curso, ou seja, autor data ou nota de 

rodapé (sistema francês). Sugiro a citação via nota de rodapé (sistema francês), pois facilita 

a identificação das fontes. Além disso, é a mais utilizada no Direito.  

Atenção! Não fique só citando, parece que está querendo “encher linguiça”. Comente as 

citações. O trabalho necessariamente deve ter seu olhar, não é apenas uma antítese de ideias 

preconcebidas. 

Pode ser feito em tópicos... No caso: 3.1 , 3.2, 3.3 para desenvolver melhor a temática. Faça 

do geral para o específico, ou seja, no último tópico é quando irá enfrentar o problema 

propriamente disso. Os tópicos do referencial teórico podem se transformar no sumário da 

sua monografia (dissertação ou tese). 



 

Cuidado para não escrever demais. Em geral, ele tem de 5 a 7 páginas. 

 

6 OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

 Investigar o quê? Identifique seu objetivo geral em uma única frase que seja 

bem direta. Dica: transforme a delimitação do tema em objetivo geral. O verbo aqui é 

investigar, pois é mais amplo do que os demais. 

 

Objetivos Específicos (de três a quatro) Dica: cada objetivo específico 

corresponderá a um capítulo. 

 Discutir ... 

 Analisar ... 

 Fomentar ... 

 Compilar ... 

 Discorrer sobre... 

 

7 METODOLOGIA  

Não basta só indicar os métodos como todo mundo geralmente faz. Explique a escolha de 

cada um deles de acordo com a sua temática. Por exemplo: por que sua pesquisa é teórica? 

Descritiva? Exploratória?  

Por que optou pelo método hipotético-dedutivo? Fará pesquisa jurisprudencial? Caso faça, 

quais os critérios de seletividade? 

Tem pesquisa de campo? Como ela será desenvolvida? 

No começo é chato, mas com um tempo se percebe a importância da questão metodológica 

propriamente dita. 

Estude o material fornecido no curso para desenvolver sua metodologia 



 

8 HIPÓTESES 

Aqui são as possíveis respostas. De uma forma objetiva, são os “chutes”. Durante o 

desenvolvimento da sua pesquisa, as hipóteses serão confirmadas ou rejeitadas. 

Cada hipótese deve corresponder a uma das perguntas da problematização. Se foram 4 

perguntas, logo serão 4 hipóteses. 

 

9 POSSÍVEL SUMÁRIO 

Procure construir sua futura dissertação em três capítulos. Se for tese, sugiro quatro 

capítulos (ou até cinco), do geral para o específico. No último capítulo é o momento em que 

irá enfrentar a problematização propriamente dita. 

O primeiro capítulo geralmente é evolução histórica, aspectos propedêuticos da questão etc. 

Ai vai enfrentando o tema no decorrer dos capítulos. 

  

10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA PESQUISA 

Aqui, vai depender das regras do curso. O ideal é concluir as disciplinas em 1 ano e 

defender no 2º ano ou, no máximo inicio do 3º (se mestrado) e no início do 4º (doutorado). 

Mas, obviamente, o regimento de cada curso deve ser observado. 

Segue um modelo: 

 

N° 

 

Etapas da Pesquisa 

Período: Ano/Semestre 

2012 2013 2014 

1° 

Sem 

2º 

Sem 

1° 

Sem 

2º 

Sem 

1° 

Sem 

2ºSem 

01 Conclusão das disciplinas X    X     

02 Levantamento e seleção da 

bibliográfica  

  X    

03 Revisão de bibliografia  X  X   

04 Estudo do material selecionado   X X   

05 Resumos e fichamentos   X X   



 

06 Inicio da redação da dissertação/tese     X   

07 Qualificação do projeto     X  

07 Finalização do primeiro rascunho     X  

08 Revisão da dissertação/tese     X  

09 Defesa de dissertação/tese      X 

 

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO INICIAL 

Certamente, é uma das primeiras coisas que uma banca examinadora verifica. Por meio das 

fontes iniciais, percebe-se se o aluno, de fato, tem maturidade no tema, como está o nível 

da pesquisa, dentre outros. 

Aqui você coloca tudo o que pesquisou. Não precisa ser o que efetivamente citou, 

diferentemente da dissertação ou tese. Cuidado também para não exagerar, cerca de 70 a 

100 fontes são suficientes. 

Indique dos clássicos aos contemporâneos. Periódicos específicos sobre o tema são 

essenciais. Não se esqueça de procurar periódicos (ou seja, revistas) indexados, ou seja, 

que sejam qualificadas pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior), que é vinculada ao MEC. 

Literatura estrangeira é fundamental. Qualquer coisa, peça ajuda ao tradutor do Google. 

Não é perfeito, mas ajuda bastante. 

 

Sugestão: fazer pesquisas em sites de bibliotecas virtuais nacionais e internacionais. 

Dicas de sites: 

www.conpedi.org.br (Procure em Anais. Trata-se do maior evento de pós-graduação e 

pesquisa em Direito no Brasil) 

www.4shared.com (tem vários livros digitalizados, vale a pena! É de graça) 

www.teses.usp.br (biblioteca de teses e dissertações da USP) 

www.estantevirtual.com.br (Para sebos) 

http://www2.uol.com.br/revistadomercosul/mercosul/perfil.htm (Revista do MERCOSUL) 

http://www.periodicos.capes.gov.br/ (biblioteca virtual da CAPES que reúne e 

disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica 

internacional. Ele conta atualmente com um acervo de mais de 30 mil periódicos com texto 

http://www.conpedi.org.br/
http://www.4shared.com/
http://www.teses.usp.br/
http://www.estantevirtual.com.br/
http://www2.uol.com.br/revistadomercosul/mercosul/perfil.htm
http://www.periodicos.capes.gov.br/


 

completo, 130 bases referenciais, dez bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de 

livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo 

audiovisual). 

www.scielo.br (A Scientific Electronic Library Online - SciELO é uma biblioteca 

eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros com 

apoio do CNPQ) 

www.sbs.com.br (Livraria Internacional) 

 

Caso queira temáticas específicas, procure no Google, usando palavras como “revista” e 

“tributário”, por exemplo. 

 

 

 

O CONHECIMENTO É LIBERTADOR. PROCURE FAZER SEU TRABALHO 

CIENTÍFICO COM PRAZER, PESQUISE SOBRE ALGO DE QUE GOSTA, QUE LHE 

DÊ PRAZER. ISSO FARÁ TODA A DIFERENÇA NO RESULTADO FINAL. 

HAVERÁ UM MOMENTO EM QUE A IMERSÃO É FUNDAMENTAL.  

NADA QUE UMA GARRAFINHA DE CAFÉ E UM BANHO GELADO NÃO 

RESOLVAM! 

 

BOM TRABALHO!!  

 

 

http://www.scielo.br/
http://www.sbs.com.br/

