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Título do projeto 

Título do projeto 

 

Coordenador do projeto  

Nome e instituição 

 

Introdução 

 

Esta seção deve conter uma revisão da literatura relacionada ao estudo (fundamentação 

teórica), deixando evidente qual o problema identificado, as questões que ainda necessitam 

ser esclarecidas nesta area, assim como os possíveis benefícios, relevância clínica, e 

originalidade que justifiquem a realização do projeto, não esquecendo das limitações do 

mesmo. 

 

Hipótese 

 

É uma suposta resposta a um problema, de modo que o primeiro passo da pesquisa científica 

é a definição deste. 

Deverá ser expressa como uma afirmativa. Sua fundamentação deve ter sido direcionada na 

introdução do projeto. 

 

Objetivos 

 

Os objetivos devem ser claramente especificados, para avaliar se a estratégia escolhida é 

adequada para a abordagem da questão. Descreva os propósitos gerais e específicos do 
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projeto, sempre os relacionando com a hipótese formulada e a operacionalização da sua 

testagem. 

 

Justificativa 

 

A justificativa deve contextualizar o objeto da pesquisa no estado da arte, destacando os 

possíveis benefícios com a(s) resposta(s) do estudo, ou seja, a relevância e originalidade que 

justifiquem a realização do projeto. 

 

Delineamento 

 

Descreva o mais detalhadamente possível como o estudo pretende ser realizado. Isso 

permitirá avaliar a sua factibilidade e a validade dos resultados. Especifique o delineamento 

do estudo, a amostra a ser estudada, a forma de medida das variáveis principais, protocolos 

utilizados, além da análise a ser empregada. 

Especifique qual o tipo de estudo a ser realizado (série de casos, estudo transversal, caso-

controle, coorte ou ensaio clínico). Especifique se o estudo é multicêntrico, se há grupo-

controle e “cegamento” de pacientes e pesquisadores, assim como os métodos para isto.  

 

Participantes 

 

Descreva a população da qual se origina a amostra e para a qual se deseja generalizar os 

resultados. Qualifique  os indivíduos a serem estudados: faixa etária, sexo, cor, estado geral 

de saúde, classes e grupos sociais, incluindo os critérios de seleção da amostra (inclusão e 

exclusão) além da estratégia de amostragem (exemplos: probabilística, consecutiva, de 

conveniência). 
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Desfechos primários e secundários 

 

Apresente os desfechos primários e secundários do estudo. 

 

Análise dos dados 

 

Apresente a forma planejada para descrever os resultados (médias± desvio padrão, 

mediana (intervalo interquartil) frequência absoluta e relativa, medidas da magnitude do 

efeito), e também a necessidade de estimar intervalos de confiança ou erro padrão, ou ainda 

os métodos para avaliação ou controle dos efeitos de variáveis múltiplas. 

 Em caso de dificuldade na elaboração deste item ele poderá ser melhor desenvolvido 

posteriormente ao prêmio. 
  

 

Tamanho amostral 

 

Apresentar o tamanho amostral calculado a partir do objetivo principal do estudo. 

Em caso de dificuldade na elaboração deste item ele poderá ser melhor desenvolvido 

posteriormente ao prêmio. 

 

Tratamento 

 

Descrever tratamento a que o participante da pesquisa será submetido, caso aplicável. 

 

Cronograma de execução (em meses) 

 Desenvolvimento do protocolo: 

 Processo ético e regulatório: 

 Recrutamento:  

 Acompanhamento do participante: 
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 Duração do estudo (First Patient In to Last Patient Last Visit): 

 Análise estatística: 

 Publicação: 

 

 

Referências 

 

Referências bibliográficas relevantes ao projeto na mesma ordem em que foram citadas no 

texto, seguindo as normas já mencionadas anteriormente. 


