SUGESTÕES PRÁTICAS PARA A ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA
Conforme o Edital do Processo Seletivo, o candidato deverá realizar o upload do Pré-Projeto de
Pesquisa na página de inscrição do Processo Seletivo. Seguem abaixo algumas sugestões para a
elaboração do Pré-Projeto de Pesquisa.
1. INTRODUÇÃO:
1.1. TEMA: O tema da pesquisa é, basicamente, o assunto sobre o qual o candidato se propõe a
pesquisar.
1.2. JUSTIFICATIVA: A justificativa consiste, fundamentalmente, em discorrer sobre a pertinência
do tema em face das linhas de pesquisa do Programa de Mestrado em Políticas Públicas e
Governo da FGV, ou seja, políticas públicas e/ou governo.
1.3. PROBLEMA DE PESQUISA: O problema de pesquisa é também chamado nos manuais de
metodologia de pesquisa científica de pergunta de pesquisa. Consiste na questão central
(podendo incluir subdivisões) a que a pesquisa pretende responder, sendo, por isso,
normalmente formulada sob a forma de pergunta.
2. REVISÃO DA LITERATURA: Na fase de planejamento de uma pesquisa científica, a revisão da
literatura visa basicamente a evidenciar que o candidato teve contato com alguns dos principais
trabalhos acadêmicos que discutem o problema de pesquisa.
3. HIPÓTESE E METODOLOGIA:
3.1. HIPÓTESE: A hipótese nada mais é do que uma resposta provisória à questão de pesquisa.
3.2. METODOLOGIA: A metodologia é constituída pelos procedimentos por intermédio dos quais
serão realizadas as várias etapas da pesquisa. Não é necessário fundamentar a metodologia
proposta com digressões epistemológicas, mas tão somente explicar os procedimentos a serem
realizados no decorrer da pesquisa.
4. CRONOGRAMA: O cronograma consiste em um plano de trabalho, no qual o candidato
exponha as principais etapas da pesquisa e o tempo que espera levar para a sua conclusão.
5. BIBLIOGRAFIA: O candidato deve incluir um levantamento bibliográfico sobre o tema e o
problema da pesquisa, ou seja, principalmente os artigos que entende ser interessante ler para
a fundamentação teórica e metodológica da pesquisa.

