
 

ANEXO I – Edital 03/2021 – NÚCLEO DE PESQUISA 

MODELO PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS DE PESQUISA 

 

Título do projeto  

Departamento 

vinculado 

 

 

Docente Responsável 11 

Nome Completo   

Link do Curriculum 

Lattes 

 

Departamento  

E-mail  Telefone:  

 

Docente Responsável 2 

Nome Completo   

Link do Curriculum 

Lattes 

 

Departamento  

E-mail  Telefone:  

 

Informações gerais do Projeto  

Carga 

Horária/Professor 

 Número de Docentes 

envolvidos 

 

Carga Horária/Aluno  Número de Alunos  

Previsão de docente 

Externo 

(    ) Sim  

(    ) Não  

  

 

Justificativa  

     Consiste na apresentação, de forma clara, objetiva e rica em detalhes, das razões de ordem 

teórica ou prática que justificam a realização da pesquisa ou o tema proposto para avaliação inicial. 

No caso de pesquisa de natureza científica ou acadêmica, a justificativa deve indicar: 

• A relevância social do problema a ser investigado. 

• As contribuições que a pesquisa pode trazer, no sentido de proporcionar respostas aos 

problemas propostos ou ampliaras formulações teóricas a esse respeito. 

• O estágio de desenvolvimento dos conhecimentos referentes ao tema. 

• A possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade proposta pelo tema. 

 

 
1 Todas as informações aqui contidas são de única e exclusiva responsabilidade dos professores proponentes; 



 

Objetivos  

Nos objetivos da pesquisa cabe identificar claramente o problema e apresentar sua delimitação. 

Apresentam-se os objetivos de forma geral e específica. 

 O objetivo geral define o que o pesquisador pretende atingir com sua investigação. 

 Os objetivos específicos definem etapas do trabalho a serem realizadas para que se alcance o 

objetivo geral. Podem ser: exploratórios, descritivos e explicativos. Utilizar verbos para iniciar 

os objetivos: 

• Exploratórios (conhecer, identificar, levantar, descobrir) 

• Descritivos (caracterizar, descrever, traçar, determinar) 

• Explicativos (analisar, avaliar, verificar, explicar) 

 

 

Metodologia  

• Descrever sucintamente o tipo de pesquisa a ser abordada (bibliográfica, documental, de 

campo, etc. ) 

• Delimitação e descrição (se necessário) dos instrumentos e fontes escolhidos para a coleta 

de dados: entrevistas, formulários, questionários, legislação doutrina, jurisprudência, etc. 

 

 

Recursos utilizados/necessários 

Deve conter todos os recursos que serão utilizados para a execução da pesquisa, desde o modo 

como a reunião será realizada a como a frequência será auferida. 

Pode conter também recursos materiais se este for necessário. 

 

 

Cronograma das atividades do projeto  

Atividade  Setembro Outubro Novembro Dezembro  

     

     

     

     

     

     

  

Bibliografia  

• A bibliografia utilizada no desenvolvimento do projeto de pesquisa (pode incluir aqueles que 

ainda serão consultados para sua pesquisa). 

• A bibliografia básica (todo material coletado sobre o tema:  livros, artigos, monografias, 

material da internet, etc.) 

• As referências bibliográficas deverão ser feitas de acordo com as regras da ABNT  NBR 

6023/2002. Atenção para a ordem alfabética. 

 

 


