
 

Página 1 de 1 

 

 

APÊNDICE A 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA – PPGAC 

MESTRADO E DOUTORADO (Não deve ultrapassar 15 páginas) 

1. CAPA: título, linha de pesquisa, área de interesse, especificando se a inscrição é para o curso 

de Mestrado ou Doutorado, número do CPF (No caso de candidato estrangeiro, número do 

passaporte) e Nome da sugestão de orientador conforme indicado no formulário de inscrição. 

Lembramos que a presença do nome, apelido ou nome artístico do autor no projeto 

implicará desclassificação imediata. O título do projeto deve enunciar a natureza e o 

conteúdo da pesquisa. 

2. PRIMEIRA PÁGINA: Deve apresentar o resumo do projeto: escrever de maneira resumida 

os objetivos e a metodologia a ser utilizada, no máximo em 250 palavras, e apresentar de 3 a 

5 palavras-chave. 

3. INTRODUÇÃO: Deve apresentar a relevância do trabalho ao abordar: justificava da pesquisa; 

o tema e o problema de pesquisa; discussão do tema com relação à bibliografia pertinente. 

4. OBJETIVOS: Devem ser divididos em: gerais e específicos. Devem explicar de forma concisa 

o alcance temático da pesquisa. 

5. METODOLOGIA: Deve demonstrar a viabilidade do projeto, colocando de forma clara como 

a pesquisa será realizada e qual a perspectiva teórico-metodológica de abordagem. 

6. REVISÃO LITERATURA: Deve demonstrar conhecimento das fontes pertinentes ao projeto, 

bem como sua disponibilidade e acesso para a pesquisa. O projeto deve demonstrar, 

igualmente, a capacidade de o/a candidato/a relacionar de modo efetivo as fontes escolhidas e 

o problema da pesquisa. 

7. CRONOGRAMA: Deve abranger todo o período previsto para o cumprimento dos créditos do 

curso, leituras, realização da pesquisa, análise dos dados, bem como as etapas da redação da 

dissertação ou da tese e previsão para a defesa, apontando o tempo previsto em meses para 

cada uma das etapas. 

8. ESTRUTURA DO TRABALHO: Deve apresentar uma previsão de capítulos e uma síntese do 

que seria abordado em cada capítulo. 

9. REFERÊNCIAS: Devem ser apresentadas, as referências bibliográficas e demais materiais 

utilizados no projeto, segundo as normas da ABNT. 

 

 

 


