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Anexo III. Modelo estruturado de projeto de pesquisa
ATENÇÃO:
- O projeto deverá seguir a estrutura deste modelo.
- Todos os itens deverão constar na ordem determinada.
- Não exclua qualquer dos campos deste formulário, caso não tenha informação a incluir, preencha
com "nada a declarar".
- O projeto deverá conter até 20 páginas (incluídos capa, resumo, referências e anexos), fonte Arial
ou Times New Roman, tamanho 11, espaço entre linhas 1,5 cm e margens de 2 cm. Procure então
primar pela clareza e objetividade.

Título do Projeto
Projeto de Pesquisa – Mestrado ou Doutorado

Candidato(a): nome do candidato(a)

Orientador(a): nome do orientador(a)

Co-orientador(a): nome do co-orientador(a)

Área de concentração*:
*Consultar http://www.fmabc.br/files/Linhas%20de%20Pesquisa.pdf

Linha de pesquisa*:
*Consultar http://www.fmabc.br/files/Linhas%20de%20Pesquisa.pdf

Local: (setor, laboratório)

Instituição: Centro Universitário FMABC

Santo André
Mês/Ano
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b) Resumo
Resumo estruturado (introdução, objetivos e métodos) de, no máximo, 3.000 caracteres.
Palavras-chave: 3 a 5 descritores (http://decs.bvs.br/).
c) Sumário

d) Introdução/revisão da literatura
Racional e relevância do projeto para a área do conhecimento.
e) Objetivos
Explicitar os objetivos da proposta (primários e secundários).

f) Métodos
Descrever claramente a metodologia (materiais, métodos e técnicas) a ser adotada para a
execução do projeto, incluindo cálculo amostral (se for o caso) e análise estatística;
g) Resultados Preliminares (quando houver)
Detalhar os resultados preliminares, publicações, apresentações em eventos científicos, estágios
para treinamento, etc.

h) Orçamento e Patrocínio
Fontes de financiamento (pesquisador responsável, título do projeto, agência de fomento, número
do processo, tipo de fomento, vigência, valor (em real e dólar/euro).
i) Cronograma de atividades
Apresentar as atividades do projeto, bem como os respectivos prazos previstos para sua execução
considerando o prazo total do curso (mestrado até 24 meses e doutorado até 48 meses)
Sugestão: usar um gráfico de Gantt.

j) Lista de Referências
Relação de todo o material bibliográfico citado no texto para elaboração do projeto (formato ABNT
ou Vancouver).
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