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DESENHO

Neste tópico, o(a) pesquisador(a) deve apresentar a estrutura da pesquisa,
informando o tipo de estudo – se experimental ou observacional.
Em sendo um estudo experimental, devem ser mencionados os grupos que
comporão a pesquisa, preferencialmente indicando-se as variáveis do estudo (fatores em
estudo ou variáveis independentes). Também deve ser informado o tamanho amostral
por grupo. Por fim, é preciso informar as variáveis dependentes ou de resposta.
Quanto a estudos observacionais, a amostra deve ser caracterizada, indicando a
fonte de dados da pesquisa. Por fim, devem ser listadas as variáveis dependentes ou de
resposta.
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RESUMO

Elemento obrigatório que deve ser redigido em paragrafo único. Constituído de
uma sequência de frases concisas e objetivas, deve ressaltar o objetivo, o método e a
forma de análise dos dados, não ultrapassando 500 palavras. Logo abaixo do resumo
deve figurar a expressão: Palavras-chave: separadas entre sí por ponto e finalizadas por
ponto. Deve-se incluir pelo menos três palavras-chave.
No

resumo

devem-se

evitar:

a)

símbolos;

b)

fórmulas;

c)

equações;

d) diagramas; e) citações de autores, etc que não sejam absolutamente necessários;
quando seu emprego for imprescindível defini-los na primeira vez que aparecerem.
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INTRODUÇÃO

O texto de introdução deve expor a finalidade e os objetivos do trabalho de
modo que o leitor tenha uma visão geral do tema abordado. De modo geral, a introdução
deve apresentar: o assunto objeto de estudo; o ponto de vista sob o qual o assunto foi
abordado; trabalhos anteriores que abordam o mesmo tema; as justificativas que
levaram a escolha do tema. Uma vez que nem sempre é clara a linha divisória entre
estes três tópicos, optou-se pela construção de uma seção única de introdução que
deverá conter todas as informações acima mencionadas, permitindo ao autor elaborar
um texto com fluência lógica e sem redundância de informações.
Todas as citações e referências devem seguir a norma vigente adotada pela
Faculdade São Leopoldo Mandic.
Em algumas áreas do conhecimento a elaboração do Estado da Arte poderá ser o
tema do projeto. Mesmo assim é necessário situá-lo, justificando as necessidades de
aprofundamento ou ampliação da perspectiva.
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OBJETIVO

O objetivo deve ser claro, sucinto e direto. Deve ficar bem evidente qual a
pergunta ou questionamento para o qual se busca uma resposta através desta pesquisa.
Se os objetivos forem muitos, ou de alguma forma imprecisos, talvez não tenha sido bem
definido o tema a ser investigado.

HIPÓTESE
Sugere-se a inserção da hipótese nula.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Esta é uma descrição técnica de como será desenvolvido o trabalho. Devem
estar detalhadas, de forma lógica e linear, todas as etapas do projeto.
Uma metodologia bem estruturada reflete um bom planejamento do processo de
investigação, diminuindo a possibilidade de surgirem falhas que impeçam a conclusão do
projeto.
Eventualmente, durante a descrição, serão necessárias justificativas para a
escolha de um ou outro método, e, mesmo que o projeto esteja apresentando uma
metodologia inédita, as referências bibliográficas devem ser incluídas.
A abordagem que será utilizada para a análise dos dados também deve ser
explicitada, indicando o teste estatístico ou processo analítico que permitirá a extração
de conclusões.

DESCREVER:
-

Tamanho da amostra.

-

Descrição dos passos da metodologia;

-

Metodologia estatística a ser empregada;

-

Autorização para uso do espaço físico onde será realizada a pesquisa;

-

Formulário de Dispensa preenchido e assinado (ANEXO B).
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CRONOGRAMA

Acrescentar as etapas da pesquisa de acordo com aquelas descritas na tabela
abaixo. A coleta de dados deve começar no mínimo 1 MÊS APÓS a entrega do
projeto.

Período

Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês

Atividade

ano

Entrega do projeto
Pesquisa bibliográfica
Coleta de dados
Análise dos dados
Redação preliminar
Apresentação ao orientador
Redação final

ano

ano

ano

ano

X

X

X

ano

ano

ano

ano

X
X

X
X
X
X
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LOCAL DA PESQUISA

A

sequência

técnica

deste

trabalho

será

realizada

no

laboratório

________________do ______________ (descrever o local).
Anexar a AUTORIZAÇÃO para uso do espaço físico na plataforma Brasil.
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RECURSOS/ CUSTOS DA PESQUISA

Os recursos necessários para a presente pesquisa serão custeados pelo próprio
pesquisador.
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REFERÊNCIAS1

As referências devem ser organizadas segundo o Estilo de Vancouver, elaborado
pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE).
As referências devem ser apresentadas em ordem alfabética e não devem ser
numeradas. Para todas as referências citar até 6 autores, se tiver mais de seis autores,
citar os 6 primeiros seguidos pela expressão et al.

Acrescentar a nota de rodapé: “De acordo com o Roteiro para elaboração do
Projeto de Pesquisa da Faculdade São Leopoldo Mandic, baseado no estilo Vancouver de
2014, e abreviatura dos títulos de periódicos em conformidade com o Index Medicus”.

Exemplos de citação:

Artigo de periódico
De Munck J, Van Landuyt K, Peumans M, Poitevin A, lambrechts P, Braem M, et al. A
critical review of the durability of adhesion to tooth: methods and results. J Dent Res.
2005;84(2):118-32.

Livro
Moyers RE. Ortodontia. 4a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1991.

1

De acordo com o Roteiro para elaboração do Projeto de Pesquisa da Faculdade São
Leopoldo Mandic, baseado no estilo Vancouver de 2014, e abreviatura dos títulos de
periódicos em conformidade com o Index Medicus.
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ANEXO

A

-

AUTORIZAÇÃO

PARA

USO

DO

ESPAÇO

FÍSICO,

EQUIPAMENTOS E ACERVO

Aluno:__________________________________________________________________
Curso:__________________________________________________________________
Coordenador:____________________________________________________________
Projeto de Pesquisa:______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Declaro que o interessado acima identificado, e exclusivamente para o referido projeto,
está autorizado a realizar a parte experimental neste laboratório ou clínica, bem como ter
acesso ao acervo e a equipamentos do mesmo, respeitando as regras acordadas com os
responsáveis. O aluno está ciente de que os gastos com material ou equipamentos
ficarão sob sua responsabilidade.

Declaro, finalmente, que o aluno interessado já está ciente de todas as condições
determinadas por este laboratório / clínica.
Data: __/__/____

Laboratório / Clínica:___________________________________________

Responsável: _________________________________________________

Assinatura e Carimbo:_________________________________________
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ANEXO B - SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE SUBMISSÃO AO COMITE DE
ÉTICA EM PESQUISA - CEP

( ) Pôster de Caso Clínico
( ) Projeto de Pesquisa
( ) Monografia de Caso Clínico
( ) Outros: ______________________

Título: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Pesquisador:_____________________________________________________________
Curso:___________________________________________ RA:___________________
Coordenador:____________________________________________________________
Orientador: _____________________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________

Solicito ao COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA

(CEP-SLM), DISPENSA de submissão do

referido trabalho por este não tratar de pesquisa envolvendo seres humanos, ou apenas
apresentar na sua exposição RELATO DE CASO CLÍNICO, com técnica consagrada na
literatura científica, e mediante assinatura, pelo voluntário em questão ou seu
responsável legal, e entrega do original do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO na Secretaria do CEP-SLM.

Sem mais,

Data: ___/___/______.

___________________________________________
Assinatura do Pesquisador
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