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TÍTULO
Deve ser curto e inequívoco, não apresentar palavras sobressalentes e representar adequadamente o projeto

Consumo de álcool por jovens do bairro Liberdade I
SITUAÇÃO PROBLEMA
Aqui a pergunta que você tem curiosidade de saber é escrita. Lembre de obedecer aos critérios: a) formulado
como pergunta; b) clara e precisa; c) não envolver julgamento de valor (melhor, pior); d) deve ter uma resposta
possível; e) ser delimitado a uma dimensão viável.

Qual a freqüência com que os jovens do bairro Liberdade I, no município de Mossoró consumem bebidas alcoólicas e em que
faixa etária inicia este consumo ?
HIPÓTESE
É uma possível solução ao problema ou resposta a sua pergunta. Ela deve ser formulada através de uma
proposição, ou seja, de uma expressão verbal que possa ser de ser declarada verdadeira ou falsa. Assim, a
hipótese é uma proposição testável que pode vir a ser a solução do problema.

A frequencia de consumo de bebidas alcoólicas de jovens do bairro Liberdade I , no município de Mossoró, é alta e se inicia na
faixa etária dos 12 aos 14 anos
INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA
A função deste tópico é mostrar que o projeto trata de um assunto importante e adequado. Deve mover da
discussão geral do tópico para a questão particular ou hipótese que está sendo investigada. O objetivo
secundário é atrair o interesse no projeto e conseqüentemente atrair leitores. Você deve responder às seguintes
perguntas: a) De que assunto trata o seu projeto? b) Por que é importante tratar esse assunto? c) O que se sabia
sobre esse assunto antes desse estudo? d) O que ainda não se sabe? d) Como esse estudo irá ampliar os nossos
conhecimentos sobre essa questão?

O alcoolismo é um problema freqüente em jovens. O estimulo ao consumo inicia muito cedo. O consumo excessivo de álcool pode
causar dependência e alcoolismo. Etc....

OBJETIVOS
Deve esclarecer o que se pretende atingir com o projeto.

Verificar se a freqüência de consumo de bebidas alcoólicas por jovens do Bairro Liberdade I é alta
Verificar se o consumo de álcool se inicia entre 12 e 14 anos
METODOLOGIA (tempo verbal futuro)
Nesta seção você explica claramente como será realizado o seu estudo.
a)O organismo (s) estudado (vegetal, animal, humana, etc) e sua experiência de pré-tratamento e cuidados;
b)Descrever o local onde será realizado o estudo de campo. Inclua a data do estudo e a localização exata da
área. Para estudos de laboratório, não incluir;
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c)Descrever claramente o seu projeto experimental. Certifique-se de incluir o que testará, controles,
tratamentos, variáveis mensuradas, quantas repetições, e o que você realmente medirá, sempre identificar
tratamentos pela variável ou nome do tratamento;
d) O protocolo de coleta de dados, ou seja, o modo como os procedimentos experimentais serão realizadas, e, a
forma como os dados serão analisados (análises qualitativas e/ou estatísticas).

Serão escolhidos aleatoriamente 200 jovens residentes no bairro Liberdade I, Mossoró-RN, com idade entre 10 e 20 anos, e
questionários padrões serão enviados por correio a esses jovens. Os questionários, após respondidos, deverão ser submetidos via
correio para o endereço da escola e colocando como remetente projeto JOVENS. O destinatário não precisa se identificar,
garantindo assim o sigilo e veracidade das respostas. O envio do questionário por correio será gratuito. Os dados serão tabulados
e apresentados na forma de gráficos.
Exemplo de questionário de auto-preenchimento
Sexo :
( )Masculino ( )Feminino
Idade :
( )10 a 12 anos
( )12 a 14 anos
( ) 15 a 17 anos
( ) 18 a 20 anos

Escolaridade
Residência
( ) Fundamental
( ) com os pais
( ) Médio
( ) com parentes
( ) Superior
( ) com amigos
Renda familiar
Ocupação
( ) Até 2 S.M.
( ) estudante
( ) Mais de 2 a 5 S.M
( ) trabalha
( ) Mais de 5 a 10 S.M.
( ) Mais de 10 S.M.
1. Com que freqüência consome bebidas que contêm álcool? (Escreva o 4. Nos últimos 12 meses, com que frequência se apercebeu de que não
número que melhor corresponde à sua situação.)
conseguia parar de beber depois de começar?
0 = nunca
0 = nunca
1 = uma vez por mês ou menos
1 = uma vez por mês ou menos
2 = duas a quatro vezes por mês
2 = duas a quatro vezes por mês
3 = duas a três vezes por semana
3 = duas a três vezes por semana
4 = quatro ou mais vezes por semana
4 = quatro ou mais vezes por semana
2. Quando bebe, quantas bebidas contendo álcool consome num dia 5. Nos últimos 12 meses, com que frequência não conseguiu cumprir as
normal?
tarefas que habitualmente lhe exigem por ter bebido?
0 = uma ou duas
0 = nunca
1 = três ou quatro
1 = uma vez por mês ou menos
2 = cinco ou seis
2 = duas a quatro vezes por mês
3 = de sete a nove
3 = duas a três vezes por semana
4 = dez ou mais
4 = quatro ou mais vezes por semana
3. Com que frequência consome seis bebidas ou mais numa única ocasião?
0 = nunca
1 = uma vez por mês ou menos
2 = duas a quatro vezes por mês
3 = duas a três vezes por semana
4 = quatro ou mais vezes por semana

6. Nos últimos 12 meses, com que frequência precisou de beber logo de
manhã para "curar" uma ressaca?
0 = nunca
1 = uma vez por mês ou menos
2 = duas a quatro vezes por mês
3 = duas a três vezes por semana
4 = quatro ou mais vezes por semana
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CRONOGRAMA
Neste item você identifica cada fase do seu projeto e relaciona com o tempo necessário para executá-la.
Semana
Atividade
1
2
3
4
5
6
7
8
Definir o problema a ser pesquisado
x

9

x

Reunir a equipe

x

Escrever e entregar o projeto na Dired

x

Realizar o experimento ou levantamento e
coletar os dados
Analisar os resultados

x
x
x

Escrever o relatório

x

Preparar a apresentação oral

x

Apresentar na feira da escola
ORÇAMENTO
Item

Folha sulfite pacote 500 folhas
Impressão questionários

quantidade

Valor unitário R$

Total R$

5
500

10,00
0,10

50,00
50,00
100,00

Total Final

R$

REFERÊNCIAS
Todas as citações feitas no texto deverão ser referenciadas no final do projeto. Utilize as Norma da ABNT para
padronizar sua lista de Referências Bibliográficas. http://www.leffa.pro.br/textos/abnt.htm

