
Metodologia de Pesquisa 

Elaboração Projetos de Intervenção 



O que é um projeto de intervenção? 

É um plano que se faz para reformar algo que 
vem apresentando problema ou inviabilidade. 



Estrutura de um Projeto de 
Intervenção 

Apresentação 

Justificativa 

Objetivos Público-alvo 

Metas a atingir 

Metodologia Recursos 

Parceiros ou 
Instituições  
apoiadoras 

Avaliação 
Cronograma 
de Execução 

Bibliografia 
Referenciada 

Anexos e 
Apêndices 



APRESENTAÇÃO 

Elaborar uma síntese do que está sendo 
proposto;  
 
Falar sobre o Eixo Estruturante;  
 
Local onde será executado o projeto.  



APRESENTAÇÃO 

Qual a necessidade que deu origem ao projeto? 

  

Contextualização da organização escolhida: 
quais os problemas que esta organização 

apresenta?  



JUSTIFICATIVA  
(razões, motivos, importância)  

-Fundamentar e justificar a proposta com base na análise 
institucional realizada e nas leituras teóricas sobre a 
especificidade da temática e dofazer profissional.  
 
-Esclarecer as motivações que levaram à escolha pela 
proposta, sejam elas pessoais ou institucionais. Indicar a 
relevância da intervenção para sua formação, para a 
instituição, para a profissão e para os cidadãos beneficiários.  
 
Existem 3 perguntas a serem respondidas, que são: por quê? 
Para quê? Para quem?).  



OBJETIVOS 

(Devem ser claros, realistas e mensuráveis. Passando pela análise 
institucional, será possível identificar com clareza o que se quer). Para 
quê?  

  
a. GERAL (O motivo maior da proposta ou projeto são as mudanças a longo prazo. 
Segundo Pfeiffer (2000) é um objetivo de orientação bastante necessário, vez que 
orienta de forma geral a atuação dentro do contexto organizacional, geralmente  
está vinculado à missão da organização responsável pelo projeto)  
  
b. ESPECÍFICOS (Segundo Pfeiffer (2000), o objetivo do projeto aborda o propósito de 
intervenção, não sendo necessário descrever o que se pretende fazer, mas contemplando a nova situação 
que se deseja alcançar com a realidade do projeto – não confundir com atividades)  



PÚBLICO ALVO  

(Caracterizar quem são as pessoas ou os grupos de pessoas 
que serão mobilizadas, que participarão das atividades, 
mais especificamente aquelas que estarão envolvidas 
diretamente no contexto do objetivo geral).  
 
 
A serviço de quem?  



METAS A ATINGIR 

(qualifica e quantifica os objetivos. Projeto com metas 
torna-se mais delimitado, viável e claro).  



METODOLOGIA 

Como? Procedimentos e organização das tarefas - como vai 
fazer para atingir os objetivos. Deve-se detalhar as ações 
em etapas:  
 

 
#Emprego de técnicas, como - vivências em grupos, 
jogos, etc.  
 
#Emprego de instrumentos como questionários, 
relatórios, material expositivo, cartazes, álbum seriado, 
fita de vídeo, etc. 

  



RECURSOS 

Com que meios? 
 
Valores, custos, quantidade e tipo, viabilidade 
 
Insumos ou recursos são:  

Pessoas  
Equipamentos e ferramentas  
Materiais  
Dinheiro  



PARCEIROS OU INSTITUIÇÕES 
APOIADORAS 

Listar atores que contribuirão para a 
concretização do projeto. 
 
Quais são as partes interessadas? 



AVALIAÇÃO 

Estamos no caminho certo?  
 
(comparar, verificar, corrigir rumos. Como vai 
proceder para avaliar se o projeto foi 
exequível, se os objetivos foram perseguidos, 
se a metodologia contribui para atingir as 
metas. Se houve envolvimento da demanda e 
da equipe técnica.) 



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Calendário de realização para um plano ou projeto. 
 
Através do cronograma, podemos definir as datas de início e fim para 
os projetos.  
 
Não pode ser estabelecido antes que se tenha um esboço de todo o 
projeto e de todas as atividades a serem realizadas no mesmo.  
 
Antes de construir um cronograma, devemos sempre definir as 
atividades do projeto e sequenciá-las, estabelecendo uma ordem 
lógica e as relações de dependência.  



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Reformulação do Projeto

Leitura da Bibliografia

Coleta de Dados no Campo

Análise dos Dados

Elaboração do Sumário Provisório

Redação da 1ª Versão do Texto

Revisão do Texto

Redação definitiva

Defesa

Tempo (meses)
Atividades



ORÇAMENTO 

 
É o planejamento financeiro para um  
determinado projeto.  
 
Orçamento define como e quando os 
recursos serão gastos durante a execução 
do projeto.  
 



ORÇAMENTO 



BIBLIOGRAFIA REFERENCIADA  

Com quem pensamos?  
 
Consiste em listar o referencial teórico que 
foi trabalhado no projeto 



ANEXOS 

Opcional.  
 
(fotos, material expositivo, cartazes e outros que 
ilustrem o caminho percorrido até a elaboração do 
projeto).  
 
O que não foi elaborado pelo aluno, exemplos: 
documentos oficiais da instituição, estatuto, normativas, 
projetos da instituição etc.  



APÊNDICE 

Tudo que é de autoria do aluno, ou seja, o 
que o aluno elaborou no e para o projeto, 
exemplos: fotos, questionário, ofícios, 
cartas, convites, planilhas etc.  


