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RROOTTEEIIRROO  PPAARRAA  EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  PPEESSQQUUIISSAA  ((MMEESSTTRRAADDOO  EE  
DDOOUUTTOORRAADDOO))..  EESSTTRRUUTTUURRAA  DDOO  PPRROOJJEETTOO  EENNQQUUAANNTTOO  TTEEXXTTOO  
  
 
Apresentação 
 
Trata-se de um roteiro sucinto para orientar o candidato ao Mestrado ou Doutorado na 
preparação de seu Projeto de Pesquisa. Esse Projeto de Pesquisa é condição indispensável para 
o processo de seleção, mas poderá vir a ser aprimorado e reformulado até o final do primeiro 
semestre do Curso. 
 
Estrutura do Projeto 
 
1. Folha de rosto. Deve conter, na primeira linha, o nome do candidato.  No centro, o título 

do Projeto. A seguir, ainda no centro, a designação «Projeto para Seleção ao Mestrado ou 
Doutorado em Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo». Em 
baixo, nas últimas linhas: Data.  

2. Sumário. Trata-se do índice que enumera os itens do Projeto e os respectivos números das 
páginas em que se encontrarão a seguir. Todos os itens aqui apresentados (de 1 a 9) 
deverão estar contidos no Projeto. 

3. Título do Projeto. O título deve expressar de modo sintético, fiel, claro e objetivo, o 
conteúdo temático da pesquisa, identificando seu objeto. 

4. Introdução. O candidato apresenta aqui a origem de seu Projeto: as experiências e 
atividades pessoais e profissionais que o levaram a se interessar por um Mestrado ou 
Doutorado em Educação, por esse tema escolhido, por esse problema a ser pesquisado. 
Deve informar qual foi a sua formação acadêmica e o que espera de resultados profissionais 
com esse Mestrado ou Doutorado. 

5. Problema, Objeto e Objetivo da Pesquisa. O candidato deve expor aqui de forma 
concisa e clara qual é o problema em educação que justifica essa pesquisa. Deve indicar 
qual é o objeto da pesquisa (fenômeno ou situação, em que o problema se encontra) e qual 
é o objetivo de pesquisar esse problema e objeto. O objetivo da pesquisa deve ser factível, 
não pode ser uma tarefa muito ampla. O candidato deve indicar também o que pretende 
com essa pesquisa: quais os resultados práticos que dela espera, para contribuir com a 
educação brasileira. 

6. Justificativa. Apresentar a relevância (importância) de se pesquisar esse problema, esse 
objeto, esse objetivo. Expressar qual a relevância pessoal e social, cultural, política, dessa 
pesquisa. Relacionar o que já leu sobre o tema (autores, livros). O quanto possível deve 
indicar as insuficiências teóricas e/ou práticas dos estudos sobre esse tema até o momento 
e, assim, justificar a importância de pesquisá-lo. 

7. Referencial teórico. O quanto possível, o candidato deve indicar o referencial teórico 
(tendência teórica, autor, autores) que pretende utilizar para fazer a análise crítica dos 
dados que coletará em sua pesquisa de modo a trazer uma nova compreensão crítica sobre 
o problema. 
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8. Metodologia. O candidato deve descrever como pretende coletar as informações 
necessárias para sua pesquisa: quais os procedimentos que pretende usar, os recursos de 
que precisará quais as fontes de informação (documentos, pessoas) e a(s) técnica(s) de 
coleta dessas informações. Deve indicar também, o quanto possível, as etapas previstas 
para sua investigação, traçando um cronograma mês a mês, que inclua: 

- a conclusão dos créditos em disciplinas (estrutura curricular disponível no endereço: 
http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/educacao-curriculo); 

- o Exame de Qualificação da Pesquisa (até aproximadamente 75% do tempo total previsto para 
a pesquisa e elaboração da Dissertação ou Tese); 

- a conclusão, impressão e entrega da Dissertação ou Tese; 

- a Defesa da Dissertação ou Tese (no mínimo 30 dias após protocolar na Secretaria o texto 
final aprovado, impresso e encadernado). 

9. Bibliografia. Devem-se relacionar, em ordem alfabética, os livros e artigos que foram lidos 
sobre o assunto e que foram usados para elaborar o projeto de pesquisa. Podem-se citar 
também alguns livros que o candidato ainda pretende ler, por serem supostamente 
essenciais para realizar sua pesquisa, e que agora pode ajudar a esclarecer qual é o 
referencial teórico que se pretende utilizar. 

10.  Apresentação gráfica. O Projeto deve apresentar-se impresso em papel A4, Fonte 11 ou 
12 Arial ou Times New Roman ou Verdana, espaço 1,5 entre linhas. Margem superior e 
inferior de 2,5 cm. Margem esquerda de 3 cm. Margem direita de 2 cm. O Projeto poderá 
ter de 10 a 15 páginas. As páginas deverão ser numeradas.  

 
 


