INSTRUÇÕES PARA PREENCHER O PROJETO DE PESQUISA
1) Dados de Identificação: Todos os dados devem ser preenchidos.
2) Resumo: Deve incluir uma idéia geral do projeto, os objetivos propostos,
uma síntese da metodologia a ser adotada. Deve abranger no máximo uma
página, digitada em espaço 1 entre linhas, em arial 12, não conter
parágrafos e margens direita e esquerda justificadas. Incluir abaixo do
resumo palavras-chave (mínimo 3 e máximo 5 palavras). Não fazer citações
neste item.
3) Justificativa: Deve apresentar os argumentos que justifiquem a escolha do
tema e a realização do projeto, fundamentados com a bibliografia inicial
consultada. A partir deste item, a formatação deve seguir espaço entre
linhas: 1 e ½, pode conter parágrafos, manter as margens justificadas e o
tamanho e tipo de fonte.
4) Objetivos:
Geral: Deve apresentar um só objetivo que englobe a idéia central do
projeto.
Específicos: Poderão ser apresentados quantos objetivos sejam
necessários.
Os objetivos devem ser formulados com o tempo verbal no infinitivo,
indicando uma ação.
5) Metodologia: Deve ser redigido um texto incluindo: o método de pesquisa
a ser adotado; o público alvo (detalhado); os instrumentos, material e
equipamentos necessários, conforme o método escolhido; explicitar como
serão analisados os dados levantados. Acrescentar roteiros de entrevistas,
questionários, fichas de acompanhamento de dados para pesquisas de
campo ou de laboratório quando houver, em anexo.
6) Cronograma: Incluir obrigatoriamente as seguintes etapas:
a) Pesquisa bibliográfica (inclui levantamento e leitura), deve abranger
todos os meses previstos de pesquisa;
b) reuniões semanais com o orientador;
c) entrega de relatórios bimestrais;
d) elaboração e revisão da monografia;
e) elaboração e revisão do artigo científico.
Cada projeto deve incluir ainda as etapas específicas de acordo com os
objetivos previstos.
7) Referências Bibliográficas: Seguir as normas da ABNT em vigor.

Obs: O projeto deverá ser encaminhado pessoalmente ao PIBIC – 4º andar
do Bloco Branco, juntamente com a ficha de inscrição (disponível neste link)
e currículo vitae.

PROJETO DE PESQUISA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Titulo do Projeto de Pesquisa:
Autor:
Orientador:
Curso:
Ano de apresentação:

RESUMO

Palavras-chave:

JUSTIFICATIVA

OBJETIVOS

Geral:

Específicos:

METODOLOGIA

CRONOGRAMA
Exemplo de cronograma para iniciar a pesquisa em agosto:

Etapas a serem
desenvolvidas

Etapas a serem
desenvolvidas

Ano:
Ano:
Meses 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ano:
Ano:
Meses 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

Obs: Os projetos aprovados terão início no semestre seguinte ao da seleção.
Adapte seu cronograma de acordo com esta observação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(Seguir as normas da ABNT)

