
PROJETO DE PESQUISA E DISSERTAÇÃO 
 

O primeiro ano do curso, o acadêmico deverá cursar todas as disciplinas 

obrigatórias e produzir a versão final de seu projeto de pesquisa acompanhado 

do sumário pormenorizado da dissertação. O projeto de pesquisa deverá no 

mínio ter a seguinte estrutura: 

 
I - Introdução 
 

 Apresentação do assunto. 
 

 Contextualização do tema com relação ao assunto e apresentação, em  

destaque na redação, do tema. 

 Problematização do tema com apresentação da(s) pergunta(s) de 

pesquisa em destaque na redação, com ponto de interrogação no final. 

 De acordo com pesquisa exploratória inicial apresentar hipótese do 

trabalho. A hipótese é a resposta preliminar, hipotética para o problema 

levantado no bojo do tema e deve ser explicada. 

 Correlacionando tema, problema e hipótese construir o objetivo geral do 

trabalho e os específicos se houver. 

 

 
II – Justificativa 
 

 Construída em dois momentos, a justificativa serve para contextualizar 

de maneira específica a realidade a ser investigada ou o sujeito do tema e a 

relevância acadêmica do objeto de estudo do trabalho. 

 No primeiro momento da justificativa se deve caracterizar de forma 

profunda a realidade sobre a qual se fará a pesquisa ressaltando a 

importância de se pesquisa-la. 

 No segundo momento, que deve ser correlacionado ao primeiro, é 

preciso justificar de maneira clara a relevância do objeto de pesquisa presente 

no tema. Pode-se também apresentar uma justificativa prática de intervenção 

na realidade, mas ela é secundária com relação à justificativa 

acadêmico/teórica. 

 
III – Referencial Teórico 



 

 Apresentar e discutir as teorias/autores que constroem o referencial 

teórico do trabalho permitindo sua abordagem investigativa. 

 Tanto a realidade a ser investigada quanto o objeto de estudo, de 

maneira ainda mais aprofundada, precisam de referencial teórico consistente. 

 Não se trata de mera revisão de bibliografia, mas da construção de 

matizes teóricos que orientaram a pesquisa. 

 
IV – Metodologia 
 

 Explicar qual método a pesquisa se liga. Trata-se de situar a pesquisa 

no contexto metodológico que se pretende trabalhar. 

 Retomar o objetivo geral do trabalho e descrever cuidadosamente que 

métodos serão utilizados para atingir esse objetivo. 

 Trata-se da apresentação dos métodos que serão usados para abordar 

o objeto da pesquisa considerando a realidade a ser investigada. 

 Lembrar que todo trabalho implica em investigação bibliográfica além 

de pesquisa em material primário, observação de campo e outras. 

 
V – Cronograma 
 

 Organizar por mês e tarefas a serem executadas para realizar a 

pesquisa, observando o tempo que ainda se tem para finalizar o curso. 

 Nas tarefas, listar todos os recursos metodológicos apresentados no 

item metodologia, demonstrando quando eles serão executados. 

 Lembrar que a cada coleta de dados primários será preciso tabula-los e   

sistematiza-los. 

 Lembrar que será preciso prever tempo para redação inicial, parcial e 

final. Sendo que a final deve terminar com um mês de antecedência do 

depósito para a banca, para ser possível fazer revisão e adequação as regras 

da ABNT.  

 
VI – Referencial Bibliográfico 
 

 Organizar as referencias bibliográficas citadas no corpo do texto.  
 

 



VII – Sumário da Dissertação 
 

 Sumarizar os capítulos a serem construídos com a execução da 

pesquisa e pormenorizar os temas tratados em cada parte do trabalho.  

 

Ao completar doze meses de matrícula, o mestrando fará a qualificação 

de seu projeto conforme regimento do PPGDAPP, podendo em casos 

excepcionais solicitar prorrogação de prazo por no máximo 06 meses com o 

aval do orientador.  

A execução da pesquisa ocorrerá sob a orientação docente e seu 

resultado final será a elaboração da dissertação de mestrado. A dissertação 

deverá ser defendida no prazo máximo de 24 meses contados da data da 

matrícula conforme regimento interno. A defesa da dissertação 

obrigatoriamente representará à integralização dos créditos necessários a 

obtenção do título de mestre em Direito Ambiental e Políticas Públicas. 

 


