
Planejamento da pesquisa 

Elaborar um cronograma das atividades   
Organize-o a partir de categorias mais amplas (por ex.: pesquisa de referencial, pesquisa de campo,
redação). As etapas iniciais da pesquisa demandam entre 1/3 e 1/5 do tempo, já a pesquisa cerca de
1/3. Para a redação reservar, no mínimo, 1/5 do tempo disponível.  
 
Confirmar o propósito da pesquisa 
Tenha clareza sobre o que você pretende pesquisar, escrevendo de forma clara e objetiva. Qual seu
problema, hipóteses (se houver), justificativa e objetivos?  Essa tarefa é essencial para conduzir seu
percurso e servirá como rascunho inicial para a introdução. 
 
Pesquisar referencial teórico 
Pesquise o que já foi dito sobre o assunto e traga para sua pesquisa no quadro teórico de referência. 
 
Acesso a informações 
Documentos e coleta de dados:  Considere que você precisará de informações que nem sempre estarão
acessíveis facilmente e, também, terá que realizar coleta de dados (como entrevistas, por exemplo). 
Comprovação de ética na pesquisa: Verifique se é necessário comunicar sua pesquisa ao comitê de
ética de sua instituição ou externo. Tenha certeza de quais aprovações são necessárias antes de
realizar a pesquisa. 
 
Redigir a seção Metodologia 
Exponha quais métodos pretende usar, justificando as opções. Ao fim da pesquisa retorne a esse tópico
para verificar o que realmente foi feito. As alterações no percurso, em decorrência de variáveis que se
interpuseram, devem ser explicitadas. 
 
Realizar a pesquisa 
Parte principal, que demandará a maior parte do tempo, a ser organizado conforme a pesquisa que está
sendo conduzida. 
 
Analisar e interpretar os dados obtidos 
Simultaneamente com a pesquisa, você irá analisar e interpretar os dados obtidos. Reserve um tempo
para rever todo o trabalho feito nessa fase, dando coerência à sua análise e interpretação 
 
Redação final 
É importante redigir um texto, em forma de rascunho, a medida que sua pesquisa avança. Isso será
essencial para a elaboração do documento final, no qual você irá dar forma a todas as partes. 

As fases podem sobrepor-se. 
Tenha datas-limite em mente para planejar as fases da pesquisa. 

Compartilhe seu cronograma com alguém que poderá verificar o cumprimento e ajudá-lo a respeitar os prazos estabelecidos. 
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