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Formulário para Apresentação: Projeto de Pesquisa
O projeto de pesquisa deverá conter:
1. Folha de Rosto

AUTOR NA FORMA DIRETA
(EM DESTAQUE, TAM. 14/NEGRITO)

TÍTULO
SUBTÍTULO (SE HOUVER) DO TRABALHO

Projeto de Pesquisa apresentado ao
Centro Integrado de Fomento a
Iniciação Científica e Extensão CIFICE, das Faculdades Integradas
Aparício Carvalho – FIMCA, na área
de ... (indicar área de concentração).

Orientador(a):

LOCAL (CIDADE)
ANO

2. TÍTULO DO PROJETO:

Deve ser claro e conciso, além de refletir e sintetizar os aspectos
essenciais do problema a ser contemplado na pesquisa

3 JUSTIFICATIVA
Deve constar um texto dissertativo indicando: a delimitação do tema, o
problema, o tipo de pesquisa a ser desenvolvido, a justificativa (razões que
motivaram a proposição do projeto e a relevância das mesmas) e a prévia
revisão bibliográfica, apontando os elementos importantes sobre o assunto
escolhido e sobre o problema a ser investigado no decorrer da pesquisa
(conceitos, histórico, outras pesquisas já realizadas sobre o assunto...).
Não deixe de usar citações dos autores consultados. Digite o texto em
espaço duplo entrelinhas, 12 pts entre parágrafos, 1,5 de parágrafo, fonte Arial
tamanho 12 para o texto e tamanho 10 para as citações fora do corpo do texto
(as que tiverem mais de 3 linhas).
4 OBJETIVOS
Relacionar o que se pretende alcançar com a execução do projeto. Os
objetivos poderão ser indicados em tópicos, com redação concisa. É preciso
observar a possibilidade do alcance dos objetivos previstos, considerando-se o
tempo disponível, a capacitação técnico-científica do pesquisador, os recursos
humanos e materiais acessíveis.
Lembre-se que os objetivos são sempre redigidos iniciando com um
verbo no infinitivo.

5 METODOLOGIA
Apresentar resumidamente os procedimentos e técnicas a serem
desenvolvidas para a coleta, tabulação e análise dos dados. A metodologia varia
conforme o tipo de pesquisa. Vale ressaltar que as pesquisas que requerem
coleta de dados em campo devem ter a clara descrição da população a ser
investigada, os critérios usados para a definição da amostra, tipos de
instrumentos para a coleta, técnica/método para tabulação e análise de dados.
As pesquisas que usarão da experimentação devem ter os procedimentos de
ensaio detalhadamente descritos.

6 EMBASAMENTO TEÓRICO
Neste tópico, deverão constar pesquisas já realizadas em relação ao tema
proposto.
7. RESULTADOS ESPERADOS
Listar os resultados esperados neste projeto.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Distribuir, ao longo do tempo, as diferentes etapas que comporão o projeto de
pesquisa, desde o seu planejamento até a elaboração do relatório final.
(monografia)
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10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (ORÇAMENTO)
Fazer a previsão de seus gastos para o desenvolvimento do projeto. Pense
que vai gastar até a finalização do trabalho: papel, tinta, encadernações, cd,
disquete, locomoção, material de experimento, etc... Tudo deve ser previsto
para que você se prepare em relação aos gastos que terá.
Material

Quantidade

Custo
Unitário

Custo Total

TOTAL DE GASTOS
PREVISTOS

8 REFERÊNCIAS:
Relacionar, segundo a ABNT NBR ISO 9001-2008, ( no dia 20 julho deverá ser
lançada a norma mais nova, procure sempre seguir as regras mais recentes) a
literatura efetivamente citada na escrita do projeto.

ANEXOS:
- Xérox do encaminhamento para o CEP (se necessário)
- Link do Curriculum Lattes Atualizado (orientador e acadêmico)
- Folha de Aceite do orientador devidamente assinada.

