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Parte 01 – Estrutura de um Projeto de 

Pesquisa 



Projeto de pesquisa 

• Definição: 

• É um documento formal que apresenta ações 

planejadas, as quais serão realizadas no processo 

de pesquisa.O projeto de pesquisa consiste em 

um roteiro geral, anterior à pesquisa, isto é, uma 

primeira etapa essencial para a realização da 

pesquisa. 
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Projeto de pesquisa 

• Na redação, deve-se utilizar o verbo no futuro, já 

que o trabalho ainda vai ser realizado. A linguagem 

deve ser técnica, denotativa, objetiva e concisa, 

sempre fugindo do vulgar.  

• Norteia-se a impessoalidade por meio do uso da 

terceira pessoa do singular e a partícula 

apassivadora “se”. Deve-se evitar, a construção de 

frases muito longas, a repetição de ideias, o 

pedantismo, as gírias e os termos vagos, imprecisos 

e ambíguos. 





Projeto de pesquisa 
• Qual a importância de se fazer o projeto de pesquisa? 

 

• Iniciar uma pesquisa sem ter um projeto, é se lançar a 

improvisos, tornando o trabalho confuso e dando 

insegurança a ele. 

 

• Fazer um projeto de pesquisa nada mais é do que 

traçar um caminho seguro e eficaz que conduza ao 

fim que se pretende atingir, livrando o pesquisador do 

perigo de se perder, antes de o ter alcançado. 





Um projeto deve trazer elementos que contemplem 

respostas às seguintes questões: 

 

- o que será pesquisado? O que se vai fazer? 

- por que se deseja fazer a pesquisa? 

- para que se deseja fazer a pesquisa? 

- como será realizada a pesquisa? 

- quais recursos serão necessários para sua execução? 

- quanto vai custar, quanto tempo vai se levar para 

executá-la e quem serão os responsáveis pela sua 

execução? 
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Projeto de pesquisa 





• O esquema para elaboração de um projeto de 

pesquisa não é único e não existem regras fixas 

para sua elaboração. 

 

• No projeto de pesquisa você mostrará o que 

pretende fazer; que diferença a pesquisa trará para 

a área a qual pertence, para a universidade, para o 

país e para o mundo; como está planejada a 

execução; quanto tempo levará para a sua 

execução e quais as pessoas e os investimentos 

necessários à viabilização da pesquisa proposta 

(BARROS; LEHFELD, 1999). 
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Projeto de pesquisa 





Elementos e folhas 

• Capa 

• Folha de rosto 

• Sumário 

• Introdução 

• Justificativa 

• Objetivos 

• Problema 

• Metodologia  

• Cronograma 

• Referências 

• Esquema do trabalho 

 

• 1 folha 

• 1 folha 

• 1 folha 

• 1 folha 

• 1 a 2 folhas 

• 1 folha  

• 1 folha 

• 1 a 2 folhas 

• 1 folha 

• 1 folha 

• 1 folha 

 







Escolha do tema 

• O tema é o assunto inicial que se deseja pesquisar, 

devendo, posteriormente, ser delimitado e 

problematizado. 

• É imprescindível que, na escolha do tema, o 

pesquisador goste e se interesse pelo assunto, e que 

tenha tempo e condições materiais para a realização da 

pesquisa. 

• É importante ressaltar que o tema ficará claro no 

momento em que for delimitado e problematizado. 





Escolha do tema 

• O tema é de interesse social? 

• É de interesse científico? 

• Pode ser investigado? 

• Atende ao gosto e interesse do pesquisador? 

• Atende ao tempo disponível para a sua realização? 

• O pesquisador tem familiaridade com o tema? 

• Existe referencial bibliográfico sobre o tema escolhido? 

• Existe condições materiais e econômicas para a sua 
realização? 

 



TEMA  

 
Indica uma área de interesse a ser investigada. 

Trata-se de uma delimitação ainda bastante 

ampla. 



Escolha do tema 

  Existem alguns fatores que interferem na escolha   

do tema para o trabalho de pesquisa. 

  a) Fatores internos 

 Afetividade em relação a um tema ou alto 

grau de interesse pessoal. É necessário sentir 

um mínimo de prazer na atividade de pesquisa. A 

escolha do tema está vinculada, portanto, ao gosto 

pelo assunto a ser trabalhado. 

 



Escolha do tema 

• Tempo disponível para a realização do trabalho de 

pesquisa. Na escolha do tema fazer balanço do tempo 

necessário para executar o trabalho e do tempo gasto 

em outros trabalhos do cotidiano, não relacionados à 

pesquisa. 

• O limite da capacidade do pesquisador em relação 

ao tema pretendido. O pesquisador consciente deve 

realizar pesquisas em sua área de conhecimento. É 

preciso que o pesquisador conheça os limites de seus 

conhecimentos para não entrar em assunto fora de sua 

área.  



Escolha do tema 

 b) Fatores Externos 

 A significação do tema escolhido, sua 

novidade, oportunidade, valor acadêmico e 

social. Tomar cuidado para não executar trabalho 

que não interesse a ninguém. O trabalho deve 

merecer ser feito, assim como deverá ter alguma 

importância acadêmica ou social. 
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Escolha do tema 

O limite de tempo disponível para a conclusão 

do trabalho. Quando há prazo para a entrega do 

relatório final da pesquisa, não se pode enveredar 

por assuntos que não permitam cumprir este 

prazo. O tema escolhido deve estar delimitado 

dentro do tempo possível para a conclusão do 

trabalho. 
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Delimitação 



Escolha do tema 

• O processo de delimitação do tema só é dado 

por concluído quando se faz sua limitação 

geográfica e espacial, com vistas à realização da 

pesquisa.  

• Muitas vezes as verbas disponíveis determinam 

uma limitação maior do que o desejado pelo 

pesquisador, mas, se a pretensão é desenvolver 

um trabalho científico, é preferível o 

aprofundamento à extensão. 

  

 





  

• Neste capítulo serão apresentados o tema de pesquisa, o problema 

a ser pesquisado e a justificativa. 

 
• Contextualize, abordando o tema de forma a identificar os motivos ou 

o contexto no qual o problema ou a(s) questão(ões) de pesquisa foram 

identificados. 

 

• Permita que se tenha uma visualização situacional do problema. 

Restrinja sua abordagem apresentando a(s) questão(ões) que fizeram 

você propor esta pesquisa. 

 

• Indique as hipóteses ou os pressupostos que estão guiando a 

execução da pesquisa. Hipóteses ou pressupostos são respostas 

provisórias para as questões colocadas acima. 

Introdução 
(o que se vai fazer? e por quê? 





 
 

•Arrole os argumentos que indiquem que sua 

pesquisa é significativa, importante e/ou relevante. 

 

•Indique os resultados esperados com a  

elaboração da pesquisa. 
 

  

Introdução 
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Justificativa 

(porque esta pesquisa deve ser realizada?) 

 

 

 

Através da justificativa, o pesquisador convencerá 

ou não o leitor ou orientador sobre a importância ou 

necessidade do projeto. 
  

A Justificativa de um projeto de pesquisa, como o 

próprio nome indica, é o convencimento de que a 

efetivação do trabalho é fundamental. Ou seja, o 

tema escolhido pelo pesquisador e a comprovação 

da hipótese levantada são de suma importância 

para a sociedade, para a ciência ou para alguns 

indivíduos. 



Justificativa 

• Deve-se tomar o cuidado, na elaboração da 

justificativa, de não tentar justificar a hipótese 

levantada, ou seja, tentar responder ou concluir 

o que vai ser buscado no trabalho de pesquisa.  

 

• A justificativa exalta a importância do tema a ser 

estudado ou justifica a necessidade imperiosa de  

levar a efeito tal empreendimento. 
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Justificativa 

• Ao conhecimento científico do pesquisador, 

soma-se a criatividade de convencer, para a 

redação da justificativa.  

• A justificativa bem feita geralmente é o elemento 

que contribui mais diretamente na aceitação da 

pesquisa pelas pessoas, pelos orientadores ou 

pelas entidades que vão financiá-las. Consiste 

numa exposição sucinta, porém completa, das 

razões de ordem teórica e dos motivos de ordem 

prática que tornam importante a realização da 

pesquisa. 

 



Justificativa 

     A justificativa deve enfatizar:  

• o estágio em que se encontra a teoria respeitante ao tema;  

• as contribuições teóricas que a pesquisa pode trazer;  

• a importância do tema do ponto de vista geral;  

• a importância do tema para os casos particulares em questão;  

• a possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade 

abarcada pelo tema proposto, assim como a possibilidade 

descoberta de soluções para casos gerais e/ou particulares. 

 

• Na redação da Justificativa não se deve apresentar citações de 

outros autores. Deve-se apenas ressaltar a importância da 

pesquisa. 

 



Objetivos 
(o que se pretende pesquisar?) 

• Se o problema é uma questão a investigar, o 

objetivo é um resultado a alcançar. O objetivo 

final, se alcançado, dá resposta ao problema. 

• Os objetivos devem ser redigidos com o verbo 

no infinitivo. 

• Cada objetivo deve expressar apenas uma ideia; 

• Cada objetivo deve  apresentar apenas um 

sujeito e um complemento. 





Objetivos 

• Na elaboração do objetivo geral são utilizados os 

seguintes verbos: analisar, estudar explicar, 

entender, compreender, descrever, esclarecer, 

avaliar, conhecer, descobrir etc. 

• Na elaboração dos objetivos específicos: 

caracterizar, distinguir, enumerar, identificar, 

comparar, relacionar, verificar, listar, levantar, etc. 

• Neste item deverá ser indicado claramente o que 

você deseja fazer, o que pretende alcançar.  

 



Objetivo geral 

• Indique de forma genérica qual o objetivo a ser 

alcançado. 

• Aquilo que se quer alcançar ao término da pesquisa. 

 

– Analisar as influências do computador na aprendizagem 

escolar 

– Descrever a atual situação dos acidentes de trabalho no 

Brasil 
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Objetivo geral 
Exemplos 

 Analisar o novo código florestal no contexto do 

desenvolvimento do capitalismo brasileiro; 

 Compreender  as relações existentes entre 

justiça e ética na filosofia Kantiana. 

 Avaliar a eficácia da aplicação do ECA na duas 

últimas décadas. 

 Estudar os limites e abrangência da aplicação de 

penas alternativas. 

 

 





Objetivos específicos 

• São as etapas que devem ser cumpridas para se 

chegar ao objetivo geral. 

• Detalhe o objetivo geral mostrando o que pretende 

alcançar com a pesquisa. Torne operacional o 

objetivo geral indicando exatamente o que será 

realizado em sua pesquisa. 

 

– Descrever o perfil dos alunos que utilizam computadores 

– Levantar dados sobre os acidentes de trabalho no Brasil 

 



Objetivos específicos 
Exemplos 

 Identificar as estratégias das elites rurais para 
impor restrições no código florestal. 

 Relacionar a violência juvenil e ineficácia do 
ECA no combate à mesma. 

 Verificar as vantagens sociais da aplicação das 
penas alternativas.  

 Caracterizar  o conceito de justiça objetiva e 
subjetiva em Hegel e em Kant. 
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Descrevendo objetivos 

• Nível de Conhecimento: retenção da informação 
apropriada 

– Definir, identificar, nomear, listar, apontar, expor, descrever, 
exemplificar, enumerar, distinguir, reproduzir, especificar, 
explicar, detalhar, determinar, mostrar, citar 

 

• Nível de compreensão: envolve a translação, a 
interpretação e a extrapolação 

– Distinguir, explicar, predizer, discutir, ilustrar, narrar, 
converter, relacionar, expor, deduzir, interpretar, debater 
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Descrevendo objetivos 

• Nível de Aplicação: envolve a utilização dos conteúdos 

apreendidos nos níveis anteriores. 

– Aplicar, resolver, construir, converter, calcular, praticar, 

operar, manipular, provar 

 

• Nível de Análise:  

– Analisar, distinguir, identificar, ilustrar, diferenciar, 

categorizar, experimentar, comparar, criticar, examinar, 

inferir, determinar, selecionar 
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Descrevendo objetivos 

• Nível de Síntese: combinar as partes para formar um 
todo. Projeção e criação de um produto original 

– Escrever, propor, explicar, combinar, criar, compilar, 
organizar, formular, produzir, modificar, gerar, conceber, 
projetar 

 

• Nível de Avaliação: capacidade de julgar o valor de um 
conteúdo. 

– Julgar, apreciar, comparar, concluir, interpretar, avaliar, taxar, 
validar, escolher, medir, justificar, criticar, fundamentar, 
estimar, demonstrar 

 





 

 

• Neste capítulo você realizará uma análise 

comentada do que já foi escrito sobre o tema de 

sua pesquisa procurando mostrar os pontos de 

vista convergentes e divergentes dos autores. 

 

• Procure mostrar os enfoques recebidos pelo 

tema na literatura publicada (em livros e 

periódicos) e disponibilizada na internet.  
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Revisão de literatura 
(o que já foi escrito sobre o tema?) 



Problemática (constextualização 

do problema) / Problema 

• O problema de pesquisa consiste em dizer , de 

maneira clara, objetiva, compreensível e 

operacional, qual a dificuldade que se pretende 

resolver, para qual a questão não resolvida se 

pretende buscar uma solução. 
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Problema 



Problema 

Na formulação do problema é imprescindível que o 
pesquisador leve em consideração alguns requisitos 
básicos: 

 

 Ser formulado em forma de pergunta (interrogativo) 

Corresponder ao que será pesquisado, mantendo relação 
com o tema 

 Pode ser testado cientificamente e possibilita solução 

Apresentar clareza, precisão e objetividade 

Delimitar o campo de atuação por meio de um enfoque 
específico 

Apresentar relação entre variáveis 

 



Problema 
Exemplo 

Tema: Acidentes de trabalho 

Problema: 

a) Como reduzir o índice de acidentes do trabalho 

na construção civil? 

b) Em que ramo da indústria há ocorrência do 

maior índice de acidentes de trabalho? 

c) Qual a influência dos programas de qualidade 

total na redução dos acidentes de trabalho? 

 



Problema 

• Em resumo... 

– problema: questão não resolvida, cuja resposta tem 

alguma relevância. 

– deve ser formulado sob a forma de pergunta, o que 

guia a investigação 

– deve ter uma solução viável  

– seus termos devem ser claros 

– Podem me dar alguns exemplos?  
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Problema 

• A apresentação de um problema 

de pesquisa  inclui: 

 

– Introdução: onde é apresentado o 

tema 

– Situação problema: caracterização 

do problema, delimitando o estudo 

– A pergunta propriamente dita 
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Deve conter a relação de todos os materiais e 

todos os métodos e procedimentos a serem 

utilizados no desenvolvimento da pesquisa. 

 

O pesquisador deve informar na metodologia 

o material de trabalho disponível para o 

estudo, isto é, dados, referências, amostras ou 

populações. 

 

Metodologia  
(como será realizada a pesquisa?) 





Deverá descrever 
os métodos e 
procedimentos 
que serão 
utilizados na 
pesquisa. 
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Metodologia 
 (como? onde? com que?)  



55 

• Neste capítulo você mostrará como será executada a 

pesquisa e o desenho metodológico que se pretende adotar: 

será do tipo quantitativa, qualitativa, descritiva, explicativa ou 

exploratória. Será um levantamento, um estudo de caso, 

uma pesquisa experimental, etc. 

 

• Defina em que população (universo) será aplicada a 

pesquisa. Explique como será selecionada a amostra e o 

quanto esta corresponde percentualmente em relação à 

população estudada. 

 

• Indique como pretende coletar os dados e que instrumentos 

de pesquisa pretende usar: observação, questionário, 

formulário, entrevistas. Elabore o instrumento de pesquisa e 

anexe ao projeto. 

 

Metodologia 
  





Metodologia   

• Não basta identificar um método qualquer 

e coloca no papel sem entender o que este 

significa. 



Metodologia  

 

 Deve, além de identificar os métodos,  
também definir como pretende 
acessar as fontes de consulta, ficha-
las, lê-las e resumi-las, como irá 
constituir o seu texto. 
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Metodologia  

• Quanto à natureza, a pesquisa pode ser 

trabalho científico original ou um 

resumo de assunto. 

 

Profª Engª M.Sc. Ana Lúcia de Oliveira Daré 



Metodologia  

O resumo de assunto dispensa a 

originalidade  mas não o rigor científico. 

Não é mera cópia de ideias: é análise e 

interpretação de dos fatos  e ideias com 

utilização de metodologia adequada. 
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Metodologia  

Quanto aos objetivos  

a pesquisa pode ser: 

 exploratória  

descritiva  

explicativa 
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Metodologia  

Quanto aos procedimentos a 

pesquisa pode ser de  

campo ou de revisão de literatura. 



Metodologia  

• Métodos de abordagem: 

• Referem-se ao plano geral do trabalho, a seus 

fundamentos lógicos, ao processo de raciocínio 

adotado, pois são racionais. São exclusivos entre 

si. 
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Metodologia  

• Métodos de Abordagem: 

• a)dedutivo 

• Partindo-se de teorias e leis gerais, pode-se 

chegar à determinação ou previsão de 

fenômenos particulares .  
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Metodologia  

• Métodos de Abordagem: 

• b) indutivo 

• Neste, a cadeia de raciocínio estabelece conexão 

ascendente, do particular para o geral.   

 



Metodologia  

• Métodos de Abordagem: 

 

• c) dialético 

• É um método de investigação 

da realidade pelo estudo de sua 

ação recíproca.   
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Métodos de Abordagem 

 

 

• c) dialético 

• Princípios: 

• -da unidade e luta dos contrários 

• -da transformação das mudanças   

•  quantitativas em qualitativas 

• -da negação da negação 

 



Metodologia  

Métodos de procedimentos: 
 
Relaciona-se não ao plano geral do 
trabalho, mas com suas partes. 
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Metodologia  

• Métodos de procedimentos: 

 

• a)Histórico 

 

• b)Comparativo 

 

• c)Estatístico 



Metodologia  

• Em suma, a metodologia mostra os 

caminhos a serem adotados para a solução 

do problema. É através dela que se avalia o 

conhecimento técnico que o pesquisador 

tem para executar o projeto de pesquisa. 
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•Neste capítulo você identificará cada 

etapa da pesquisa: Elaboração do projeto, 

Coleta de Dados, Tabulação e Análise de 

dados, Elaboração do Relatório Final. 

 

•Apresente um cronograma estimando o 

tempo necessário para executar cada 

uma das etapas. 

Cronograma 
(quando? em quanto tempo? ) 



Cronograma  

• Portanto, cronograma é o escalonamento no 

tempo de todas as fases e tarefas da pesquisa a 

ser desenvolvida. 

• Dependendo do projeto, poderão ser incluídas 

outras etapas, além das sugeridas adiante. 

• As durações das etapas não deverão 

necessariamente corresponder às exemplificadas 

neste modelo que segue. 

• Sugere-se o quadro a seguir como modelo: 

 



Cronograma ( modelo)  

•  Etapas da pesquisa                            meses 

 

                                               1   2    3    4    5    6    7    8    9  

• Pesquisa bibliográfica          x   x    x 

• Coleta e análise de dados        x    x     x 

• Metodologia                                    x     x 

• Elaboração do trabalho                         x    x    x    

• Revisão                                                                  x  

• Relatório final                                                                x   x 





 

Neste capítulo você elaborará um orçamento com a 

estimativa dos investimentos necessários, isto é, que 

tornem viável a realização da pesquisa. 

 

 
 

 

Neste capítulo você indicará os participantes do projeto. 

Indique o nome e a função de cada um no projeto, por 

exemplo: Coordenador, Pesquisador, Auxiliar de 

Pesquisa.  

 

No caso de teses e dissertações indique o nome do 

Orientador, Coorientador, Linha de Pesquisa e nome do 

mestrando ou doutorando. 

Orçamento (quanto vai custar?)  

Executor(es) (quem vai fazer?) 



Referências  

• Deve conter a bibliografia utilizada – e 

devidamente citada no decorrer do projeto – 

referente ao assunto de pesquisa.  

• Somente as obras citadas ou mencionadas 

explicitamente no texto do projeto podem ser 

citadas como referências bibliográficas.  

• Nas citações, seguir a Norma NBR-6023 da ABNT.  
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Esquema do trabalho  
• É um “sumário” provisório da monografia.  
• EVITANDO O PLÁGIO O plágio é crime e, por conseguinte, pode resultar 

em penalidades. O plágio se dá quando alguém se apropria e/ou utiliza obra 

ou ideia de outrem, publicada e/ou patenteada, sem a devida referência ou 

explicita permissão de uso, independentemente de boa ou má fé. A prática 

acadêmica indica que em um trabalho de pesquisa científica todos os 

parágrafos resultantes de consulta a fontes bibliográficas ou documentais 

devem ser referenciadas. Não basta referenciar apenas uma única vez, no 

início ou no final de trechos da escrita. Nada pode ficar subentendido, 

imaginando-se que o leitor irá deduzir que se tratar da mesma fonte.  

• REFERENCIANDO A INTERNET A internet é um valioso meio de 

consulta nas mais diferentes áreas do conhecimento. A preferência deve recair 

sobre aqueles mais confiáveis. O pesquisador zeloso deve evitar consultas a 

matérias da internet cujo autor não esteja claramente explicitado. Entretanto, 

quando a matéria estiver sem autor definido, mas hospedada em sites 

confiáveis, a entrada, nas referências ou na nota de rodapé deve ser feita com a 

palavra de busca ou com as duas primeiras palavras do título da matéria. Em 

hipótese alguma a entrada deve ser feita com HTTP ou WWW.  



Neste capítulo você irá arrolar as referências bibliográficas, de 

acordo com a NBR 6023:2002 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). Faça a referência dos documentos 

de onde você extraiu as citações feitas na revisão de literatura. 

 

 

Referências  
(que materiais foram citados?)  



 

 

Neste capítulo você irá anexar cópias do 

instrumento de coleta de dados que se 

pretenderá usar (por exemplo, questionário, 

formulário, roteiro de entrevista) e outros 

documentos citados como prova no texto. 

 

Anexo(s) 
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Normas vigentes para elaboração e publicação de 

trabalhos acadêmicos  

NBR 10520 - 2002 Citações 

NBR 12225 - 2004 Lombada 

NBR 14724 - 2011 Trabalhos acadêmicos 

NBR 15287 - 2005 Projeto de pesquisa 

NBR 6021 - 2003 Publicação periódica científica 

NBR 6022 - 2003 Artigo em publicação periódica científica 

NBR 6023 - 2002 Referências 

NBR 6024 - 2003 Numeração progressiva das seções de um documento 

NBR 6027 - 2003 Sumário 

NBR 6028 - 2003 Resumo 

NBR 6029 - 2006 Livros e folhetos 

NBR 6032 - 1989 Abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas 

NBR 6034 - 2004 Índice 

http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 10520 - 2002.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 10520 - 2002.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 10520 - 2002.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 10520 - 2002.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 12225 - 2004.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 12225 - 2004.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 12225 - 2004.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 12225 - 2004.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 14724 - 2005.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 14724 - 2005.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 14724 - 2005.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 14724 - 2005.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 15287 - 2005.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 15287 - 2005.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 15287 - 2005.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 15287 - 2005.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6021 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6021 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6021 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6021 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6022 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6022 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6022 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6022 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6023 - 2002.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6023 - 2002.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6023 - 2002.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6023 - 2002.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6024 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6024 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6024 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6024 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6027 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6027 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6027 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6027 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6028 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6028 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6028 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6028 - 2003.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6029 - 2006.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6029 - 2006.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6029 - 2006.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6029 - 2006.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6032 - 1989.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6032 - 1989.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6032 - 1989.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6032 - 1989.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6034 - 2004.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6034 - 2004.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6034 - 2004.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/attachments/article/119/NBR 6034 - 2004.pdf
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