
Palavras-chave ao final do resumo
Consultar o site de descritores em ciências da 
saúde da bireme – http://decs.bvs.br

Roteiro para elaboração de projetos de pesquisa a serem submetidos à Fundação Cecon 

Capa
Título, equipe envolvida, local e ano do 

desenvolvimento do projeto.

Resumo Em português, entre 150 e 450 caracteres.

Introdução Proporcionar uma visão geral do estudo.

Justificativa
Explicar qual a importância científica do 

estudo.

Hipótese

•Afirmação: uma hipótese não é uma 
pergunta, uma hipótese é uma afirmação 
sobre algo.
•Simples: uma boa hipótese é escrita em 
linguagem simples de maneira a expressar 
exatamente o que está em jogo.
•Sujeita à negação: uma hipótese deve 
poder ser negada. Caso seja impossível 
estabelecer a sua negação dificilmente será 
considerada uma hipótese.

Bem vindo.
Ao preparar o seu projeto de pesquisa, 
certifique-se de que estão incluídos os 

tópicos a seguir.

Em cada um dos tópicos, dedique especial 
atenção ao conteúdo essencial que ele deve 
conter. Por favor, siga atentamente os passos 

ilustrados abaixo.



Objetivo Geral ou primário
Específicos ou secundários

Material e métodos
Descrição detalhada dos seguintes itens, 

quando aplicável:

Desenho de estudo: Especificar o modelo de 
estudo utilizado. Sugere-se consultar a obra 
de Hulley e al. (2008) Delineando a pesquisa 
clínica, que consta nas referências a seguir, 
ou outras obras de metodologia científica ou 
epidemiologia de sua preferência. 

Local do estudo: local (ou locais), onde será 
(serão) coletado(s) os dados e as amostras 
biológicas (quando aplicável).
Anexar carta de anuência da gerência do 
setor onde a pesquisa será desenvolvida.

Cálculo da amostra: citar a base do cálculo, 
seja ela uma estimativa ou uma referência de 
literatura ou estatística institucional.

Critério de Inclusão (ou elegibilidade) e 
Exclusão: O principal objetivo dos critérios 
de exclusão é limitar alguns fatores que 
poderão interferir o estudo, tornando a 
amostra mais homogênea e com isso 
reduzindo alguns vieses. A exclusão não é a 
mera negação da inclusão.

Métodos a serem aplicados e materiais a 
serem utilizados: Como e onde será a 
abordagem ao individuo?  O TCLE será 
aplicado? Procedimentos de obtenção dos 
dados e processamento.
Anexar, se for o caso, o instrumento de 
coleta de dados da pesquisa. Evitar incluir 
campo de nome do indivíduo, sugerindo-se, 
se imprescindível, apenas o uso das iniciais.

População de estudo: refere a todos os 
indivíduos do estudo e de onde será calculada 
a amostra.



Orçamento e fontes de financiamento
Toda pesquisa gera custos.

Especificar, ainda que estimadamente, os 
custos e as fontes de financiamento.

Riscos e benefícios

Toda pesquisa com seres humanos envolve 
risco em tipos e gradações variados. Há 
riscos quando se obtêm dados primários ou 
secundários dos sujeitos da pesquisa.
Portanto, os riscos, ainda que mínimos, e os 
benefícios devem ser esclarecidos no 
projeto.

Aspectos éticos

Aprovação ou submissão ao comitê de 
ética em pesquisa envolvendo seres 
humanos e/ou animais);
O Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido - TCLE deve atender a 
Resolução nº 466 (concisão e objetividade, 
linguagem adequada ao nível sociocultural 
dos sujeitos de pesquisa, descrição 
suficiente dos procedimentos, identificação 
dos riscos e desconfortos esperados e 
explicitação das garantias acima referidas).
Anexar o TCLE.

Análise dos dados Descrever como será feita a análise dos dados.

Resultados esperados
Comentar o que se espera da pesquisa, de 
acordo com os objetivos e a metodologia 

proposta.

Cronograma Especificar o cronograma físico.



Referências
Hulley SB, Cumming SR, Browner WS, Grady DG, Hearst NB, Newman TB (2008)  Delineando a
pesquisa clínica: uma abordagem epidemiológica. Porto Alegre; Artmed; 2008. 384 p. graf, tab,
ilus.

Links úteis
http://www.funedi.edu.br/files/cartilhanormastecnicas.pdf
http://www.unipacaraguari.edu.br/public/upload/2012/09/Cartilha-orienta%C3%A7%C3%A3o-
para-Trab-Acad%C3%AAmicos-Proj-Pesquisa-e-TCCs.pdf
http://unisc.br/portal/upload/com_arquivo/metodologia_cientifica.pdf

Equipe do projeto
Explicitar todos os pesquisadores envolvidos, 

formação acadêmica e suas atribuições no 
desenvolvimento do projeto.

Referências Sugerem-se as normas da ABNT.

Conferiu se está tudo certo?
Então está pronto!

O projeto está em condições de ser 
submetido.
Parabéns!


