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ANEXO I - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CIVIL (ABDC)

NÚCLEO DE PESQUISAS AVANÇADAS JURÍDICO-SOCIOLÓGICAS EM
DIREITO PRIVADO (NPJAS)

I RESUMO DO ANTEPROJETO
A parte destinada ao resumo deverá conter o nome do proponente (e os membros do
grupo),o título do projeto, o resumo com os objetivos, hipótese principal, metodologia e
palavras-chave.
2. DELIMITAÇÃO DO TEMA E TEXTO
Antes de delimitar o tema, é importante titula-lo

• Tema: título do assunto a ser pesquisado, no pleno atendimento do objetoda
pesquisa;

• Delimitação do tema: exposição do objeto, feita em duas partes distintas e
sucessivas: l'1. Contextualização da ordem geral do tema, tendo como
referência, em especial, a pós-modernidade, em suas bases teórico-conceitual e
metodológica; 2a. Explicitar a temática propriamente dita, com clareza, na
abordagem de sua configuração, o conjunto de problemas/questões
apresentadas (problematização) e a relação com a abordagem de ordem geral,
realizada na primeira parte/etapa, do objeto de pesquisa. Ou seja, delimitar, de
maneira incisiva, a problemática a ser resolvida e/ou enfrentada por intermédio
da pesquisa, a derivar em substantiva proposta de roteiro/planejamento da
pesquisa, no tempo e espaço;

• O texto apresentado deve estar limitado em 30 páginas, com o emprego da
fonteTimes New Roman 12, espaçamento 1,5.

3. RELEVÂNCIA E VIABILIDADE
Explicitar a razão e/ou os motivos que tomam o objeto da pesquisa relevantes, no
âmbito da linha de pesquisa privilegiada. A viabilidade compreende a capacidade de
desdobrar os objetivos do antcprojetocom base nos pressupostos teórico-metodológicos;
a vinculação com um Académico supervisor integrante da ABDC; e, ao cronograma
propostos.
4 OBJETIVOS
Explicitar os objetivos gerale específicos a serem atingidos com a pesquisa. O objetivo
geral é aquele que, se alcançado, dá a resposta ao problema. Os objetivos
específicos são aqueles que visam situações particulares.
5. BASE TEÓRICO-CONCEITUAL E METODOLOGIA
Explicitar a linha de abordagem teórico-conceitual (pontuada no item 2), com o
detaJhamento das suas bases filosóficas, dos principais conceitos a serem
problematizados, como, também,da metodologia em termos operacionais, a partir
dos instrumentos de análise e/ou técnicas a serem empregados, para tanto.
6. CRONOGRAMA
Organização das fases de execução do projeto cm umamatriz temporal.
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



Listagem de obras citadas no anteprojeto, sobretudo, com as doplano teórico-conceituaí
e metodológico, que apresentem uma relação mais direta com o tema a ser pesquisado.
As referências bibliográficas devem estar postas de acordo com as normas vigentes da


