
 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Desenvolver um projeto de iniciação científica pode ser uma jornada 

fascinante, proporcionando uma oportunidade única para explorar temas que 

despertem sua curiosidade, estimulando o interesse pelas ciências e 

desenvolvendo habilidades de pesquisa e investigação. 

Mas por onde começar? Abaixo estão algumas etapas que podem ajudar 

a montar um projeto de iniciação científica: 

✓ O primeiro passo é identificar um tema que possa atrair o seu interesse e 

estar relacionado à sua realidade cotidiana. A partir daí, é hora de formar 

grupos para dividir ideias e tarefas, idealmente compostos por até três 

participantes. 

✓ Com o tema definido, é hora de definir o problema de pesquisa a ser 

investigado, formulando hipóteses que possam explicar as possíveis 

causas ou razões para o problema investigado.  

✓ Em seguida, é hora de realizar pesquisas para verificar se suas hipóteses 

são verdadeiras ou falsas. 

✓ Com os dados coletados, é momento de analisá-los e interpretar os 

resultados para verificar se suas hipóteses se confirmaram ou não.  

✓ Então um relatório de pesquisa deve ser elaborado, com dados 

detalhados sobre o projeto, descrevendo o problema de pesquisa, as 

hipóteses formuladas, os métodos utilizados, os resultados obtidos e as 

conclusões alcançadas. 

✓ Por fim, é importante divulgar os resultados de suas pesquisas para a 

turma, a comunidade escolar ou em Feiras, como a FEPARCIT, 

compartilhando seus conhecimentos e estimulando o interesse pela 

ciência. 



Lembre-se que a orientação de um professor ou orientador é fundamental 

para o sucesso do projeto de iniciação científica. Além disso, é importante que 

os alunos sigam os princípios éticos da pesquisa científica, sendo fiéis aos 

resultados obtidos. Com dedicação e entusiasmo, o projeto de iniciação científica 

pode ser uma experiência enriquecedora e transformadora para todos os 

envolvidos. 

 

No formulário de inscrição da FEPARCIT será preciso descrever seu PROJETO 

DE PESQUISA, portanto, elabore seu projeto com esses dados: 

 

Título do projeto: o título deve retratar a temática da sua pesquisa. 

 

Problema: deve ser apresentado de forma clara e sucinta a observação que 

originou a ideia do projeto. Qual a pergunta que instigou e que move a sua a 

pesquisa? 

 

Hipótese ou objetivo de engenharia: o que você pretende demonstrar com a 

sua pesquisa ou construir (protótipo – objetivo de engenharia) de forma a 

resolver o problema observado. 

 

Métodos: descreva aqui como você vai desenvolver a sua pesquisa, que 

estratégias (observações, medidas de opiniões, experimentos) você vai utilizar 

para confirmar ou não sua hipótese ou desenvolver seu protótipo. 

 

Materiais: liste os materiais utilizados na realização da pesquisa. 

 

Cronograma: você deve elaborar um quadro/tabela com as atividades/etapas 

da pesquisa e as datas ou períodos em as atividades serão ou foram realizadas, 

como no exemplo: 

Atividade de pesquisa Local de realização Período ou data de 

realização 

Reunião de planejamento Biblioteca do Colégio X 13/02/2023 

Montagem do experimento  Laboratório de Ciências do 

Colégio X 

15/02 – 17/02/2023 



Coleta dos dados Laboratório de Ciências do 

Colégio X 

23/02 – 28/02/2023 

Análise dos dados continua... ..... 

 

Resultados: neste campo você deverá relatar, o estágio em que seu trabalho 

se encontra, os resultados da sua pesquisa. Portanto, os resultados podem ser 

finais, parciais ou esperados. 

 

Bibliografia: liste as referências bibliográficas que estão embasando a sua 

pesquisa. 

 

Resumo: o resumo deve conter até 2000 caracteres. Neste campo você deve 

ser elaborar um texto descritivo sobre sua pesquisa englobando seus principais 

elementos: uma introdução levantando a situação problema, seguida da hipótese 

ou objetivo de engenharia, na sequência a metodologia adotada na pesquisa, 

finalizando o texto com os resultados (finais, parciais ou esperados – 

dependendo do estágio da pesquisa) e considerações finais. 

 

Palavras – chave: digite neste campo pelo menos 3 palavras que definam o seu 

objeto de pesquisa.  

 

Será a partir desses dados que a equipe da FEPARCIT irá conhecer e 

analisar o trabalho de sua equipe. 

 

Esperamos contar com você e a sua equipe na FEPARCIT/2023! 

 

 

 

 

Comissão organizadora 

FEPARCIT/2023 

 


