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A IMPORTÂNCIA DO ANTE-PROJECTO DE PESQUISA 
 

O ante-projecto de pesquisa é a fase inicial de uma investigação. É este que define o 

desenho do processo de investigação que se pretende realizar. Assim sendo, o 

Orientador de um trabalho de conclusão de curso, deve ser corresponsável pelo 

sucesso ou insucesso do mesmo. O Orientador deve certificar-se de que o seu 

orientando está a utilizar o seu ante-projecto de pesquisa como guia, durante a 

redação do TCC. Neste, devem constar de forma clara e interligados, os seguintes 

itens:  

 
1- A Problemática ou Assunto de Pesquisa 

Neste item o orientando deve redigir um texto (composição) expondo 

exaustivamente o assunto que pretende pesquisar. 

 
2- O Tema e sua delimitação (espacial e temporal). 

  
O tema é a especificação do assunto que se pretende investigar. O orientando 

deve construir o tema baseando-se na exposição anterior (ponto 1). O 

orientador de verificar a clareza do mesmo, sua delimitação espacial (lugar 

onde vai decorrer a pesquisa) e temporal (espaço de tempo em que ocorreu o 

fenómeno que se pretende pesquisar) bem como a relação deste com o curso 

que o estudante pretende concluir. 

 
3- A Justificação à escolha do tema 

Neste item verificar se o estudante apresenta a relevância pessoal, social e 

académica da pesquisa que pretende ou seja, este, deve esclarecer os motivos 

que o levaram à escolha do tema e realçar a pertinência (actualidade) do 

assunto. 
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4- A Pergunta de partida ou questão principal 
A pergunta de partida é o fio condutor de qualquer investigação. Esta deve ser 

o culminar da problemática. O orientador deve verificar se a mesma está bem 

formulada; se é exequível e, se está relacionada com o tema em estudo.  

 
5- Hipótese 
A hipótese é a possível resposta à pergunta de partida também conhecida 

como questão principal. O orientador deve verificar se esta, está bem 

construída e, em concordância com o tema e com a pergunta de partida. 

Verificar ainda, se o estudante relaciona as variáveis dependente e 

independente (s) com clareza e, se estas são operacionais. 

 
 
6- Objectivos 
O orientador deve verificar se os objectivos (geral e específicos) da pesquisa em 

causa estão em concordância com o tema e com a pergunta de partida. Não 

ignorar o facto de que, uma das regras básicas na formulação dos objectivos, é 

iniciar a formulação destes com o verbo no infinitivo. 

 

7- Metodologia de pesquisa  
Verificar se o estudante descreve de forma detalhada os procedimentos 

metodológicos da pesquisa com clareza, ou seja, o tipo de abordagem 

(qualitativa ou quantitativa) e os recursos que foram utilizados para recolher as 

informações. Se a pesquisa for puramente bibliográfica, convém informar, já de 

início, as principais fontes e os principais autores que foram utilizados para 

fundamentar o assunto em estudo e, neste caso dispensa-se o capítulo sobre 

metodologia de pesquisa. Caso contrário, dever-se-á abrir o referido capítulo. 

 
NOTA: Os itens do ante-projecto de pesquisa, são os mesmos que devem fazer 

parte constituinte da introdução do trabalho final, aos quais se acresce a 

descrição dos capítulos. Apesar de, a introdução ser o primeiro elemento 

textual a aparecer no corpo do trabalho, é o último a ser escrito. 
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A REDACÇÃO DO TCC 
 

DESENVOLVIMENTO DO CORPO DO TRABALHO 

O desenvolvimento é a parte mais extensa do trabalho pois, nele são apresentados 

os resultados de tudo aquilo que se pesquisou. Salomom (2002) citando Severino, 

afirma que o desenvolvimento é a fase de fundamentação lógica do trabalho e tem 

por objectivo explicar, discutir e demonstrar. O orientador deve verificar a 

coerência e a lógica na exposição dos assuntos tratados. 

Explicar é tornar evidente ou compreensível o que estava obscuro ou complexo; é 

descrever, classificar, definir. 

Discutir é aproximar, comparativamente questões antagónicas ou convergentes. 

Demonstrar é argumentar, provar, apresentar ideias que se sustentam em 
premissas admitidas como verdadeiras. 

De acordo com o autor acima citado, enquanto o desenvolvimento representa a 
parte analítica do trabalho, a conclusão representa a parte sintética. 

Analisar é decompor em partes, ou seja dividir o trabalho em partes específicas, 
para facilitar a identificação e compreensão do tema central. 

Sintetizar é recompor as partes que foram decompostas na análise.  

 

Como se sabe, o desenvolvimento do corpo do trabalho está sempre dividido em 
capítulos. Poder-se-á adaptar o seguinte modelo: 

Introdução (normalmente é o último item a ser redigido). 

Capitulo I- Enquadramento Conceptual e Teórico 

1.1- Definição dos Termos 
1.2- Fundamentação Teórica 
1.3- Revisão Bibliográfica ou Estado da Questão 

Capitulo II- Enquadramento Metodológico  

2.1- Tipo de abordagem (qualitativa ou quantitativa). 

2.2- Método de pesquisa (indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo, 

estatístico, histórico, comparativo, compreensivo etc.). 
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2.3- Técnicas de Recolha de Dados (pesquisa documental, pesquisa 

bibliográfica, observação, inquérito por entrevista, inquérito por 

questionário, inquérito por formulário). 

2.4- Técnicas para a análise dos dados recolhidos (análise de conteúdo e 

análise estatística) 

2.5- Caracterização da amostra e do tipo de amostragem utilizado na sua 

constituição (se o estudo for de abordagem quantitativa) 

2.6- Caracterização da população alvo 

2.7- Caracterização da unidade de análise 

2.8- Procedimentos de pesquisa 

2.9- Limitações encontradas durante a pesquisa 

 

Capitulo III- Apresentação, Análise e Interpretação dos Dados Recolhidos  

Discussão dos Resultados 

Conclusão 

 

NOTA: No desenvolvimento dos capítulos, o orientador deve verificar com 
atenção se o estudante respeita as normas de citações e as de referências 
bibliográficas.   

 

A Definição dos Termos 

A ciência lida com conceitos, isto é, termos simbólicos que sintetizam as coisas e os 

fenómenos perceptiveis na natureza, do mundo psíquico do homem ou da sociedade, 

de forma directa ou indirecta. (Marconi & Lakatos;2003, p.225). Neste item o 

orientador deve verificar se o estudante definiu todos os termos relevantes (de seu 

estudo), para uma melhor compreensão do tema, prestando especial atenção à 

definição das palavras-chave e sua articulação com o fenómeno. Ou seja, depois de 

defini-los, o estudante deve expressar de forma clara, qual dos conceitos que acabou 

de definir, se aplica no estudo em causa, e qual a sua posição (do estudante) em 

relação ao mesmo.  
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A Fundamentação Teórica 

O orientador não deve ignorar o facto de que todo o projecto de pesquisa deve conter 

as premissas ou pressupostos teóricos sobre os quais o pesquisador (neste caso o 

estudante) fundamenta sua interpretação. Neste item, o estudante deve especificar a 

teoria ou teorias que fundamentam o seu estudo, correlacionando-a (s) com a 

interpretação dos dados e factos recolhidos ou levantados.  

 

A Revisão da bibliográfia ou Estado da questão 

Marconi e Lakatos (2003, p. 225) afirmam que «pesquisa alguma parte hoje da estaca 

zero». Partindo desse pressuposto, o estudante deve, baseando-se em pesquisas 

documentais e bibliográficas efectuadas a prior, citar as principais conclusões a que 

outros autores chegaram, demonstrando contradições ou reafirmando 

comportamentos e atitudes. Tanto a confirmação, em dada comunidade, de resultados 

obtidos em outra sociedade, quanto a enumeração das discrepâncias são de grande 

importância para o entendimento da problemática. (Idem).  

 

 Os Aspectos metodológicos  

Neste capítulo além da especificação da natureza da pesquisa (qualitativa ou 

quantitativa) e dos métodos de orientação (ex. hipotético-dedutivo, histórico, 

comparativo, estatístico, compreensivo etc.), o orientador deve verificar se o 

estudante descreve detalhadamente as técnicas utilizadas na recolha dos dados e os 

procedimentos metodológicos, ou seja, os passos seguidos durante o processo de 

pesquisa. Em abordagens qualitativas o estudante deve especificar a população alvo 

de seu estudo. Em abordagens quantitativas, o estudante deve constituir uma amostra 

e descrever exactamente que tipo de amostragem utilizou para a constituir. Se a 

pesquisa for puramente bibliográfica, o estudante deve informar na introdução as 

principais fontes e os principais autores que foram utilizados para fundamentar o 

assunto em estudo e, neste caso dispensa-se este capítulo. Se não for o caso, o 

capitulo mantem-se.  
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A Apresentação, análise e interpretação dos resultados obtidos 

Neste capítulo o orientador deve verificar se o estudante apresenta os dados com 

coerência, se apresenta a fonte dos mesmos e, se os mesmos são fidedignos. 

 

A Discussão dos resultados 

Aqui o estudante deve articular os resultados alcançados com as teorias que os 

sustentam, bem como com os resultados da revisão bibliográfica. As citações são 

importantes, pois servem de sustentação das ideias do estudante ou seja fazem a 

ponte entre as teorias e o facto estudado. 

 

 A Conclusão 

A conclusão é a parte em que o estudante finaliza a construção lógica do trabalho, 

fazendo um balanço geral dos principais resultados alcançados. O estudante deve 

referir se sua pergunta de partida foi respondida, se a hipótese foi observada e se os 

objectivos foram alcançados. Também deve apresentar seu posicionamento reflexivo 

na forma de interpretação crítica das principais ideias apresentadas no texto. No final 

deste texto o estudante pode recomendar futuros estudos sobre as lacunas que não 

tenham sido pesquisadas.  

 
A ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO FINAL DO TCC 

 

1- Capa 

2- Folha de Rosto 

3- Dedicatória  

4- Agradecimentos  

5- Epigrafe  

6- Resumo em língua portuguesa 

7- Resumo em língua estrangeira 

8- Lista de Ilustrações 
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9- Lista de abreviaturas  

10- Lista de siglas 

11- Índice ou Sumário 

12- Introdução 

13- Desenvolvimento (ver modelo apresentado na página 5) 

14- Discussão dos resultados 

15- Conclusão 

16- Referências bibliográficas 

17- Glossário 

18- Anexos 

19- Apêndices  

 

 

OBS. Os guiões de entrevista, questionários ou formulários empregues na recolha de 

dados devem constar nos anexos. 

 

Nota Importante: Antes do estudante entregar o TCC, o Orientador deve certificar-

se de que o mesmo está em condições de ser avaliado, averiguando se este, está em 

conformidade com as orientações estabelecidas pelo CIS, prestando especial atenção 

ao cumprimento de todas as normas estabelecidas pelo manual de orientação para a 

elaboração do TCC. 

 
 
 
CIS, Maio de 2014. 
Contributo dos Docentes: 
Maria Matos Figueiredo 
Emílio Costa 
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