ANEXO XII
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA

I- TÍTULO DO PROJETO

II – PARTICIPANTES
ORIENTADOR
Nome:...........................................................................CPF:..........................................................
Titulação.........................................................................................................................................
Endereço Residencial:....................................................................................................................
CEP:.............................Cidade:....................................................Fone:.........................................
E-mail:............................................................................................................................................
BOLSISTA
Nome:.....................................................................................Fone:...............................................
Curso:.....................................................................Semestre:..........................................................
Disponibilidade semanal:..................................................................................................................
E-mail:............................................................................................................................................

III – DECLARAÇÃO DO ORIENTADOR
Declaro que me comprometo a orientar o aluno de acordo com o plano de trabalho explícito na
proposta de pesquisa e coordenar da melhor forma as atividades da pesquisa.
Local/ Data:..................................................................Assinatura:...............................................

IV - DECLARAÇÀO DO BOLSISTA
Declaro que não recebo qualquer tipo de apoio de órgãos financiadores de pesquisa e que
disponho de tempo para a realização deste projeto, de acordo com o programa de trabalho
detalhado no mesmo.
Local/Data:..................................................................Assinatura:..................................................

PROJETO DE PESQUISA

TÍTULO

ÁREA TEMÁTICA

TEMA
O tema deve ter um preâmbulo e em seguida o enunciado do mesmo. Para isto devese:
-

colocar o assunto, o campo ou a área em torno do qual o trabalho se realizará;

-

colocar sucintamente onde (o local), quem (sujeitos envolvidos) e como e
quando (circunstâncias) se realizará a pesquisa;

-

enunciar o resultado, ou seja, qual o fruto que se pretende colher através da
pesquisa.

OBJETIVOS
Não precisa colocar objetivos gerais porque estes são depreendidos do tema e da
justificativa. Colocam-se apenas objetivos específicos que devem:
-

dizer a que resultados deve chegar, definindo com precisão e clareza o que
pretende alcançar.

JUSTIFICATIVA
A justificativa deve convencer que a pesquisa a ser executada é boa e importante.
Para isto é necessário:
-

descrever o como e o porquê do trabalho;

-

descrever qual é o plano ( definir claramente o que pretende fazer);

-

dizer porque será realizada ( necessidade da pesquisa)

-

dizer para que será realizada ( relevância e benefícios que trará,...)

-

conter alguns subsídios teóricos relacionados ao problema ( no máximo quatro
citações de estudiosos do assunto)

-

justificar as limitações da pesquisa;

-

dizer de sua viabilidade;

METODOLOGIA
A metodologia deve descrever com clareza e precisão o que e como vai ser realizado.
Para isso deve-se descrever:
-

O campo geral e o campo de aplicação – descrição resumida e características
da pesquisa;

-

etapas da pesquisa e o que se espera em cada uma dela;

-

inter-relacionamento das etapas;

-

os meios existentes (materiais e humanos) que possibilitam a realização da
pesquisa

CRONOGRAMA
Deve conter a época em que as diversas fases serão executadas
Fase

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1-Preparação e apresentação do
Projeto

X

X

2-Coleta de dados e/ou
informações

X

X

X

3 – Entrega de relatório na Secretaria
Acadêmica (item 5.2 do edital)

4-Elaboração do Artigo
5-Entrega do Artigo (item 5.2 do

X
X

X

X
X

edital)

REFERÊNCIAS
Deve conter as referências (de acordo com a norma vigente), das obras efetivamente
consultadas na execução da pesquisa.

