
Projeto de Pesquisa: 

Aspectos Éticos e Metodológicos 

        O objetivo deste material é identificar os aspectos éticos e metodológicos envolvidos 

na elaboração ou avaliação de um projeto de pesquisa.  O texto apresenta a estrutura 

básica de um projeto com as normas e diretrizes vigentes, especialmente, a Resolução 

466/12 Conselho Nacional de Saúde.  

        Todo projeto de pesquisa deve conter os seguintes elementos:  

� Identificação  

� Título  

� Autores  

� Locais de Origem e Realização  

� Introdução  

� Objetivos  

� Método  

� Cronograma  

� Orçamento  

� Referências  

        Vale relembrar que um projeto de pesquisa não necessita ter um grande volume de 

páginas. O importante é que seja uma proposta clara e coerente.  

Identificação 

        O projeto sempre inicia com um bloco de informações de identificação, composto 

pelo Título, Autores e Locais de Origem e de Realização.  

Título 

        O Título deve ser claro, conciso e abrangente, permitindo uma compreensão 

inicial da sua finalidade.  

Autores 



        Todos os participantes que preencherem os critérios de autoria devem ser 

citados no projeto. Deve haver a clara indicação de quem é o pesquisador 

responsável pelo projeto  

Local de Origem e de Realização 

        A identificação do Local de Origem permite caracterizar a instituição, serviço, 

unidade, setor ou curso que avaliza o projeto, que o credencia para ser realizado.  

Introdução 

       A Introdução situa o projeto no contexto do tema escolhido. Pode conter um breve 

histórico sobre o tema a ser abordado, assim como as motivações que levaram os autores 

a proporem o presente projeto.  

       A revisão bibliográfica contida na Introdução não necessita ser exaustiva, devendo, 

porém, conter as referências necessárias para o embasamento dos pressupostos do 

trabalho. 

      Desde o ponto de vista da avaliação de aspectos éticos, a Introdução deve permitir 

caracterizar a importância do tema e a necessidade de realizar o presente projeto. A 

Introdução pode terminar com uma questão de pesquisa ou com a formulação de 

hipóteses.  

Objetivos 

        Os Objetivos caracterizam, a finalidade do projeto. Os objetivos podem ser 

subdivididos em objetivo geral e objetivos específicos.  

        O Objetivo Geral define explicitamente o propósito do estudo. Os Objetivos 

Específicos caracterizam etapas ou fases do projeto, isto é, são um detalhamento do 

objetivo geral.  

        Os Objetivos devem ser redigidos utilizando verbos operacionais no infinitivo, como 

forma de caracterizar diretamente as ações que são propostas pelo projeto.  

Método 

                O projeto deve apresentar o tipo de delineamento que será utilizado. Podem ser 

apresentados o fator em estudo e os desfechos previstos.  



        Os aspectos éticos fundamentais neste item é a caracterização de que não haverá 

discriminação na seleção dos indivíduos nem a exposição a riscos desnecessários aos 

indivíduos.   

       Com relação ao método, devem ser descritas as técnicas, os procedimentos, os 

equipamentos e materiais necessários. 

Um modelo da ficha de coleta de dados a ser utilizada pode ser anexada ao final 

do projeto.   

        No item Método devem ser esclarecidos os aspectos éticos relacionado ao projeto. 

Quando houver a utilização de grupos comparativos deve ser avaliada a existência de 

equipolência entre as diferentes intervenções. A forma de obtenção do Consentimento 

Informado deve ser descrita e o modelo do Termo de Consentimento que será utilizado 

deve ser anexado ao projeto. O autores também devem dar garantias de preservação dos 

dados, da confidencialidade e do anonimato dos indivíduos pesquisados. Quando o 

projeto utilizar dados secundários, como por exemplo, dados de prontuários de pacientes 

ou de bases de dados, os pesquisadores devem se comprometer formalmente com a 

garantia da privacidade destas informações.  

Cronograma 

        Todo projeto de pesquisa tem um prazo para ser realizado. O cronograma expressa 

a compatibilização das atividades propostas com o tempo previsto para a realização do 

projeto como um todo.  

Orçamento 

        O orçamento relaciona os recursos financeiros a serem utilizados ao longo de todo o 

projeto. Os itens básicos, habitualmente descritos, são: material permanente, material de 

consumo, serviços de terceiros e recursos humanos, incluindo-se neste último as bolsas e 

eventual remuneração.  

Referências 

        A adequada citação do material bibliográfico utilizado é um dos pressupostos éticos 

da produção científica. As Referências  permitem ao leitor do projeto verificar as fontes de 

informações usadas na elaboração do projeto. O padrão Vancouver deve ser utilizado nas 

referências.  
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