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MODELO PARA PROJETO DE PESQUISA 

A função primeira do projeto para dissertação de mestrado é esclarecer ao leitor (no caso, a banca do 

exame de seleção), o(s) objetivo(s) principal (ais) do trabalho e o caminho (método) para atingir este(s) 

objetivo(s). O projeto deverá fornecer os elementos fundamentais para que a banca possa julgar a 

importância, pertinência e suficiência da proposta de investigação, tendo em vista a relação necessária entre o 

projeto, a área de concentração do Programa e a Linha de Pesquisa a qual o candidato pretende se inserir. 

ASPECTOS FORMAIS 

O projeto deverá conter até 15 páginas, incluídas as referências, formatado em papel A4, com 3 cm 

de margem em cada lado, acima e abaixo do texto, fonte TIMES NEW ROMAN 12, ESPAÇO 1,5 e páginas 

numeradas. Projetos que ultrapassem este número de páginas serão recusados. Descontando-se a capa, 

todos os demais tópicos contam como páginas.  

Capa - Deverá conter: o título (no máximo contendo 15 palavras, e que demonstre e destaque, de fato, o 

tema de pesquisa), nome e assinatura do candidato. 

Após a capa: Página contendo apenas o Título do Projeto e o Resumo 

Importante: não incluir identificação pessoal em qualquer outra página. O projeto receberá um código no 

ato de inscrição, quando a capa será removida. Se qualquer página subseqüente do texto incluir 

identificação explícita (tanto do candidato quanto do possível orientador), o candidato será desclassificado. 

Sugere-se também, evitar elementos no corpo do texto que permitam, implicitamente, a identificação do 

candidato ou a do orientador indicado. A avaliação dos projetos é “cega”. 

ASPECTOS DE CONTEÚDO 

Resumo: (1 página) deve apresentar informações essenciais para o leitor entender os aspectos mais 

importantes da proposta de pesquisa e contemplar os itens: introdução e justificativa, problema de pesquisa, 

objetivos, metodologia, forma de análise dos resultados. (extensão máxima: 250 palavras). 

Palavras-chaves: no mínimo 3. 

1.Introdução (recomenda-se até 5 páginas). Pode-se entender este tópico como sendo o item ‘justificativa’ 

para a pesquisa ou ‘relevância do tema’. Nele, devem ser contemplados alguns aspectos, como: a) 

apresentar o tema de pesquisa; b) explicitar as razões (acadêmicas, científicas, sociais, etc.) da escolha do 

tema; c) delimitar a(s) questão(ões) (ou problema) de pesquisa que se pretende abordar e se for o caso, a(s) 

hipótese(s) de pesquisa; d) relacionar o tema e o problema de pesquisa aos trabalhos que já versaram sobre 

o assunto realizando uma síntese da literatura fundamental para o desenvolvimento da pesquisa (este pode 

ser um tópico independente, após a introdução, denominado “síntese da literatura fundamental”); e) 

explicitar a pertinência do projeto à área e à linha de pesquisa. 

2.Objetivos (recomenda-se até 1 página) – pontuar os objetivos (geral e específicos) do projeto de pesquisa; 

3.Metodologia (recomenda-se até 5 páginas) –Indicar o tipo de pesquisa (teórica, empírica, aplicada, 

histórica, ou, se for o caso, a combinação de tipos) e as razões para a escolha dos métodos e técnicas 

adotados. Sinalizar os resultados e conclusões que poderão ser obtidos com a realização da pesquisa. 

4.Cronograma (recomenda-se até 1 página) – indicar, em meses, bimestres, trimestres ou semestres, as 

etapas previstas para o desenvolvimento da pesquisa, justificando a exeqüibilidade do trabalho dentro do 

tempo regulamentar previsto para o curso pretendido de 24 meses do mestrado. 

5.Referências: (recomenda-se até 2 páginas) Listar as referências das obras citadas no corpo do projeto de 

pesquisa, de acordo com normas da ABNT. 


