
 

 
Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 
(    ) Resumo             (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 
 

OFICINA PENSANDO MEU PROJETO DE PESQUISA: 
sua importância frente à pesquisa científica 

 
 
AUTOR PRINCIPAL: Ana Verônica Salami  
CO-AUTORES: Elias Noello Paranhos 
ORIENTADOR: Dr. Andrei Luiz Lodéa 
UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Como se pode notar na realidade brasileira atual, a necessidade da pesquisa é 
demasiadamente grande, pois é através dela que novas tecnologias são desenvolvidas 
e experiências revelam novos conhecimentos em todas as áreas. O presente relato 
tem como foco trabalhar a importância da pesquisa no meio acadêmico atual, 
utilizando como meio de experiência a Oficina Pensando Meu Projeto de Pesquisa, que 
ocorre semestralmente na UPF, buscando dar um apoio aos estudantes que não são 
efetivamente iniciados no mundo científico. Dessa forma, a leitura deste relato é de 
essencial importância para compreender a importância da pesquisa e, ao mesmo 
tempo, conhecer a Oficina Pensando Meu Projeto de Pesquisa, que é um meio que os 
estudantes possuem para se familiarizar com o mundo científico através de uma 
escrita formal. Sendo assim, os objetivos desse relato são: i) compreender qual é a 
importância da pesquisa no mundo acadêmico; ii) discorrer sobre a Oficina Pensando 
meu projeto de pesquisa. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
O desenvolvimento das oficinas ocorreu através de um encontro semanal, totalizando 
dezesseis encontros. A apresentação e estudo dos itens do projeto de pesquisa fora 
investigado da seguinte forma: em um primeiro encontro apresentavam-se os itens e, 
no seguinte, realizavam-se exercícios para fixação.  
Nos primeiros encontros da Oficina, além de realização de atividades de integração e 
de apresentação dos objetivos da mesma, os alunos receberam toda uma prévia do 



 

que seria trabalhado e a forma em que isso se daria. Além disso, a importância da 
pesquisa foi ressaltada desde o começo, demonstrando que o cerne de qualquer 
projeto é o problema de pesquisa, que deverá ser respondida e guiar toda a pesquisa. 
Nas primeiras oficinas o projeto foi apresentado em toda sua estrutura. Nas oficinas 
subsequentes todos os itens foram retomados e aprofundados de forma mais 
particular. 
Nos encontros seguintes, abordou-se, de forma enfática, acerca das referências 
bibliográficas e a sua construção. Nesse item, os alunos tiveram a oportunidade de 
participar de uma dinâmica de verdadeiro ou falso, além de fazerem exercícios para a 
fixação do conteúdo. 
Depois de abordada cada estilo de referência, começou-se a explicação sobre os 
diferentes tipos de citações e seus respectivos sistemas de chamada. As citações 
possuem um destaque muito grande na escrita científica, pois através de seu bom uso, 
evita-se a prática do plágio, algo muito comum na comunidade acadêmica. Após uma 
dinâmica acerca do plágio, houve uma discussão sobre os tipos de citações, dentre 
elas: indireta, direta longa e direta breve. Nesse sentido, a pesquisa necessita dessas 
citações para que a obra de onde a ideia foi retirada seja preservada como 
propriedade de seu autor. Sendo assim, a citação e a referência andam juntas e devem 
ser conectadas pelo sistema de chamada autor-data ou numérico. Depois disso, os 
estudantes tiveram a oportunidade de realizar uma nova experiência por meio de uma 
dinâmica, dessa vez para indicar o tipo de citação e, após isso, realizaram exercícios. 
Nesse tópico, a importância da pesquisa foi destacada na forma de prevenir contra o 
plágio, para que a propriedade intelectual de cada autor seja preservada.  
O item seguinte foi o material e método, ou metodologia, onde se mostrou a diferença 
entre pesquisas quantitativas e qualitativas, sendo a primeira aquela realizada por 
bibliografias e a segunda através de experiências ou estudos de caso ou campo. Como 
modo de fixação, os alunos puderam ter o contato com pequenas histórias sobre 
pesquisadores e definir qual tipo de pesquisa fazia parte da investigação.  
Por fim, os últimos encontros foram realizados com o intuito de apresentar a 
formatação de um projeto de pesquisa e para retirar dúvidas decorrentes do 
aprendizado dos alunos.  
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Foi possível compreender que a pesquisa é demasiadamente importante nos dias 
atuais, pois ela é responsável por desenvolver novos conhecimentos e fazer nossa 
socidade evoluir. Ademais, os objetivos propostos foram alcançados, visto que a 
Oficina Pensando Meu Projeto de Pesquisa foi totalmente desenvolvida e, ainda, a 
importância da pesquisa foi discutida veementemente na atividade relatada.  
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