INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DO TRABALHO
FINAL DE PÓS-GRADUAÇÃO

O projeto para a elaboração do TRABALHO FINAL DE PÓS-GRADUAÇÃO deve ser estruturado
da seguinte forma:

- CAPA
Parte Superior:
NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
CURSO
No meio da folha:
TÍTULO DO TRABALHO
No final da Folha:
Nome do aluno
Nome do Professor Orientador:
Data
Obs.: Todas as informações da capa deverão estar centralizadas

- SUMÁRIO
O sumário é a enumeração das divisões, seções, capítulos e outras partes do trabalho,
seguindo a mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede.

1. INTRODUÇÃO

Este capítulo normalmente é destinado para as considerações iniciais tanto do trabalho final
como do projeto, envolvendo basicamente os seguintes itens:

1.1 JUSTIFICATIVA

A justificativa é o espaço que normalmente é destinado para que o pesquisador, no nosso
caso, o aluno, procure evidenciar o porquê da elaboração do trabalho, destacando a sua importância
no contexto atual e para a evolução do conhecimento contábil.

1.2 OBJETIVOS

Aqui o aluno procurar apresentar os objetivos que pretende alcançar com o seu trabalho.
É importante lembrar que a definição dos objetivos é de fundamental importância para o
desenvolvimento da pesquisa. Costuma-se afirmar que boa parte dos trabalhos não concluídos é
decorrente de uma inadequada definição de objetivos.

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

Este item é extremamente importante tanto no projeto de pesquisa como no relatório final,
pois situa o trabalho desenvolvido no tempo/espaço, levando-se em consideração as diversas
limitações decorrentes de pesquisadores que, como no caso dos alunos, estão entrando em contado
com a atividade empresarial pela primeira vez.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Neste capítulo o aluno dever fazer um levantamento bibliográfico acerca do assunto a ser
abordado na pesquisa. Levantamento este que vai servir de suporte para a análise e as conclusões
do trabalho. Ex: Caso o aluno resolva fazer em trabalho na área de Custos, é recomendável que ele
desenvolva um referencial teórico sobre custos de modo a sustentar o seu trabalho prático, bem
como para obter maiores conhecimentos acerca do assunto alvo de sua pesquisa.

3. METODOLOGIA

Este é normalmente um dos capítulos mais importantes do trabalho, visto que define o tipo
de pesquisa que está sendo desenvolvida e a forma de coleta e análise dos dados obtidos junto à
amostra escolhida.

3.1 DEFINIÇÃO DO TIPO DE PESQUISA

Este espaço é reservado para que o aluno procure identificar o tipo de pesquisa que está
desenvolvendo e certifique-se de suas principais vantagens e desvantagens.

3.2 DEFINIÇÃO DAS PERGUNTAS DA PESQUISA

É importante lembrar que no momento em que estabelecemos os objetivos que queremos
atingir com a pesquisa, já temos em mente uma série de perguntas para as quais deveremos buscar
respostas ao longo de nosso trabalho. Portanto, este espaço é reservado para que apontemos as
principais questões que necessitam das respostas que buscaremos ao longo no nosso trabalho.

3.3 MÉTODO DE COLETA DE DADOS

Neste item o aluno deve definir os métodos (questionário, consulta a arquivos, documentos,
etc...) que irá utilizar para a obtenção dos dados juntos às empresas.

3.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS:

Neste item o aluno deve indicar a forma como proceder a análise dos dados obtidos no seu
trabalho.

3.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Aqui o pesquisador(aluno) deve indicar as principais limitações de seu trabalho. Este item é
de suma importância para que aqueles que porventura se interessem em consultar a pesquisa saibam
dos limites que devem ser respeitados no que se refere a aceitação das conclusões e recomendações.

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo destina-se a apresentação dos resultados obtidos no(s) caso(s) estudados ao
longo da pesquisa.
" a ser desenvolvida posteriormente "

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Capítulo destinado à análise dos dados obtidos juntos à(s) empresa(s) pesquisadas, levandose em consideração o referencial teórico que servir de sustentação às conclusões da pesquisa.
" a ser desenvolvida posteriormente "
6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Último capítulo do trabalho e talvez o mais importante, pois representa a contribuição do
pesquisador à(s) empresa(s) estudada(s). Nesse sentido, este capítulo além de sua importância,
representa uma responsabilidade muito grande para o aluno.
" a ser desenvolvida posteriormente "
REFERÊNCIAS
Finaliza-se o projeto de pesquisa com as referências utilizadas para a execução do mesmo, listandoas em ordem alfabética.
As referências devem ser apresentadas sem o recuo de 1,25cm na primeira linha, com espaçamento
simples e com 12 pt de espaçamento entre um parágrafo e outro.

CRONOGRAMA
O cronograma refere-se ao planejamento das atividades versus tempo destinado a cada
etapa. Deve ser apresentado por meio de tabela.

