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(ANEXO VI)

MODELO DE PROJETO DE PESQUISA

Título do Projeto  

Proponente  

Endereços para contato: Eletrônico:

Telefônico:

Unidade/Coordenação :  

 

Data:  

 

 

Assinatura do proponente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: não identifique seu projeto de pesquisa com nome dos participantes a partir desta página.

TÍTULO DO PROJETO:

 

RESUMO(Máximo 400 palavras)



Este modelo objetiva auxiliar a elaboração de projetos de pesquisa bem como facilitar sua avaliação. As páginas do projeto
devem ser assim distribuídas: i) 01 pagina para a capa ii) 01 página para resumo, palavras-chaves e área do conhecimento e iii)
demais páginas para o conjunto das seções descritas a seguir. O projeto deve ser desenvolvido em página tamanho A4, com
margens de 2,0 cm. Os textos devem ser digitados usando fonte arial, tamanho 11, com espaçamento simples.

Palavras-chaves (03):

Área do conhecimento: (grande área, área, com código e descrição)

Disponível em: <http://www.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm>

1. INTRODUÇÃO

Faça, de forma sucinta, um relato da situação-problema abordada, citando dados ou informações significativas que possam
delimitar seu contexto. Fundamente sua defesa e linha de atuação/tema (O que?; Por que?) . Apresentar revisão bibliográfica
atualizada que justifique objetivamente a execução da proposta.

Caracterize o problema focalizando sua relevância no contexto da área inserida e sua importância específica para o avanço do
conhecimento, deverão ser descritos de modo objetivo, com o apoio da literatura.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3 . OBJETIVOS

Caso seja relevante, divida os objetivos em gerais e específicos. Indique o que se pretende com a pesquisa proposta,
explicitando os objetivos e metas do projeto.

4 . METODOLOGIA

Deverá ser descrita a metodologia empregada para a execução do projeto e como os objetivos serão alcançados, explicitando
cada etapa da pesquisa. Deverá ser indicado o tipo de pesquisa (bibliográfica, experimental, aplicação tecnológica, estudo de
caso, etc.) Deve-se apresentar o marco teórico que embasará a pesquisa.

5. CRONOGRAMA

ATIVIDADE
2011 2012

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul ...

Revisão de literatura x            

Treinamento em
laboratório

x x           

...........       x x x x   

Análise dos resultados         x x   

Publicação dos
resultados

          x  
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