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Resumo 

 

Um só parágrafo contendo tema, objetivo, metodologia, resultados e conclusão, 

resumidos, espaço simples. 
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1. A escolha do tema 
Informações sobre a relação do aluno com o tema, e sobre a relevância do tema no contexto de formaçã o 

acadêmica do aluno. 



 
2. A problematização, o problema e o objetivo da pesquisa 
Informações e contextualização sobre como foi debatida a problemática (em forma de pergunta), como foi 

delimitado o problema (dentre os vários aspectos que o tema pode ser tratado). 

A seguir, como se deu a definição do objetivo geral e dos objetivos específicos da pesquisa . 



 

3. O referencial teórico 
Informações sobre os autores e os pontos chaves encontrados nos referenciais pesquisados para auxili ar na 

compreensão do objeto de pesquisa. 

Importante pesquisar em livros e artigos que são a base de conhecimento sobre o seu tema de pesquisa e evitar 

a busca de fontes secundárias. 



 

4. A concepção da metodologia 

Informações sobre como foi classificada a pesquisa e como os procedimentos de pesquisa foram e struturados. 

Inicialmente, definir o que é pesquisa, de acordo com os autores clássicos de metodologia da pesquis a. Em 

seguida, classificar sua pesquisa de acordo com: 

1. Quanto aos objetivos, classifica-se como: exploratória, descritiva ou explicativa; 
 

2. Quanto aos procedimentos: pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, documental, bibliográfica, 

experimental, ex post facto, participante, pesquisa -ação ou estudo de caso; 

3. Quanto à abordagem do problema: quantitativa ou qualitativa 

 
 

Também deve ser informado na metodologia todos os caminhos percorridos na coleta e análise dos dados e 

informações coletadas: as dificuldades, o que e quando foi feito, porque foi realizado da forma que está no 

trabalhos, etc. 



5. Proposta de Intervenção na Administração Pública 
Informações sobre a proposta de intervenção a ser realizada na Administração Pública frente à 

problematização indicada. 

Destacar que você, na qualidade de pesquisador, vislumbra que uma intervenção na realidade pesquisad a, 

apoiada na literatura estudada e explici tada no referencial teórico, e que essa intervenção pode modificar essa 

realidade buscando a efetividade do serviço prestado. 



 

6. Contribuições dos resultados da pesquisa 
Informações sobre como os resultados da pesquisa podem contribuir social, econômica, ambiental, científica ou 

tecnologicamente. 

Explicitar ao leitor que os resultados alcançados são importantes para transformar a realidade e que benefícios 

traz à instituição ou realidade pesquisada. 



 

7. Aderência das disciplinas à pesquisa 

Informações sobre as relações entre as disciplinas do curso e a pesquisa realizada. 



 

8. Importância da pesquisa para a formação do Administrador 

Informações sobre a importância da pesquisa desenvolvida para a formação individual do aluno. 



 

9. Auto avaliação 

Reflexão auto avaliativa do percurso realizado pelo aluno no decorrer do curso 



 

10. Avaliação do curso 
Reflexão avaliativa sobre o curso realizado, buscando resgatar seu crescimento ao longo do curso e de que 

forma o aprendizado e as experiências vivenciadas impactaram na sua realidade. 
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