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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DE PÓS-DOUTORADO – 

PNPD/CAPES 
 

 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão (PPGEDUC/UFG/RC) torna 
pública a abertura de inscrições no Processo Seletivo de candidatos a 01 (uma) 
bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD-CAPES) para atuar junto 
a este Programa de Pós-Graduação. 

 
1 Da Regulamentação 
1.1 A seleção de candidatos à bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado 
PNPD/CAPES pauta-se pelo disposto na Portaria CAPES nº 086, de 03 de julho 
de 2013, disponível em 
(http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013 
_Regulamento_PNPD.pdf) e nas disposições do presente edital. 
 
2 Do Objetivo 
2.1 Selecionar um pesquisador para promover estudos de alto nível no âmbito do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás – 
Regional Catalão relacionados às Linhas de Pesquisa do PPGEDUC, disponíveis 
com mais detalhes no endereço 
https://mestrado_educacao.catalao.ufg.br/p/5450-linhas-de-pesquisa  

 
3 Da Comissão de Seleção 
3.1   São   membros   da   Comissão   Preliminar   de   Seleção   os   seguintes 
Professores: 
 
Profa. Dr. Wolney Honório Filho 
Prof. Dra. Dulcéria Tartuci 
Profa. Dra. Selma Martines Peres 
 
3.2 A Comissão de Seleção realizará as funções e encargos a ela cometidos 
neste edital desde que reunida com pelo menos 2 (dois) de seus membros; 
 
3.3 Os candidatos deverão informar na Ficha de Inscrição a existência das 
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seguintes  situações,  em  face  de  quaisquer  dos  membros  da  Comissão 
Preliminar de Seleção: 
I – docente que seja ou tenha sido cônjuge ou companheiro, mesmo que separado 
ou divorciado judicialmente; 
II – docente que seja ascendente ou descendente ou colateral até o terceiro 
grau, seja o parentesco por consanguinidade ou afinidade; 
III – docente que tenha amizade íntima ou inimizade notória com o candidato ou 
com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos e afins até 
terceiro grau; 
IV – docente que seja sócio de mesma sociedade empresarial; 
V – esteja em outras situações de impedimento ou suspeição previstas em lei. 
 
3.4 No caso de existência de quaisquer vínculos retro indicados em relação a 
quaisquer dos membros da Comissão Preliminar de Seleção, o candidato deverá 
indicar no Formulário de Inscrição (Anexo I) obrigatoriamente qual(is) o(s) vínculo(s) 
e com quem ele é mantido. 
 
3.5 A partir das informações apresentadas no Formulário de Inscrição (AnexoI), a 
coordenadoria do PPGEDUC deliberará sobre a substituição de membros titulares e 
suplentes da Comissão de Seleção. 
 
3.6 Após o encerramento das inscrições, será divulgada a composição da 
Comissão de Seleção, já substituídos os membros que possuem os vínculos 
indicados no item 3.3. 
 
3.7 Os candidatos poderão, no prazo estabelecido no cronograma, impugnar a 
indicação de quaisquer membros da Comissão Provisória de Seleção em 
requerimento  devidamente  preenchido  e  fundamentando  com  base  nos vínculos 
indicados no item 3.3 deste edital. 
 
3.8 Caso seja dada condição de impugnação, a Coordenadoria do PPGEDUC 
procederá, de imediato, a substituição do membro da Comissão Provisória de 
Seleção designado para compor, em data prevista no cronograma a composição 
final da Comissão de Seleção. 
 
3.9 Não apresentando impugnação a membros da Comissão de Seleção no(s) 
prazo(s) estipulado(s) no presente edital, o candidato perderá o direito de fazê- lo. 

 
4 Da Duração e do valor da bolsa 
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4.1 Será oferecida 01 (uma) bolsa no valor mensal de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem 
reais) mensais cada bolsa, com implementação prevista para AGOSTO de 2018 
(recebimento em SETEMBRO/2018). 
 
4.2 Para o candidato aprovado e selecionado o período de duração da bolsa será de 
12 (doze) meses, podendo ter uma renovação por mais 12 (doze) meses, até atingir 
o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Após esse período, havendo 
disponibilidade de bolsa para o PPGEEs, o bolsista poderá se submeter a uma 
nova seleção. 
 
4.3  Os  custos  relacionados  ao  deslocamento  e  a  instalação  do  candidato 
aprovado no Brasil são de responsabilidade do candidato selecionado. 
 
4.4  O  candidato  aprovado,  se  estrangeiro,  deverá  obter  Visto  Temporário 
(pesquisador) para viajar ao Brasil e cobrir qualquer custo envolvido nesse trâmite. 
 
4.4.1  O  PPGEDUC providenciará  junto  à  Pró-Reitoria de  Pós-Graduação  da 
UFG e à CAPES a emissão da carta convite necessária para obtenção do Visto 
Temporário I (pesquisador), se estrangeiro. 
 
4.5 Para o recebimento da bolsa o estudante deverá providenciar a abertura de 
conta corrente e obter o CPF cobrindo qualquer custo envolvido nesse trâmite. 
 
4.6 Caso seja de interesse do candidato, este poderá contratar um seguro de 
saúde particular com seus próprios recursos financeiros, sem ônus à UFG.
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5 Da modalidade e requisitos do bolsista 
 

 
5.1 Serão aceitas candidaturas nas modalidades “a” e “b” previstas no inciso V do 
Art.5º da Portaria CAPES nº 086, de 03 de julho de 2013. 

 
6 Das atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas 
 
6.1 O candidato selecionado será supervisionado por docente credenciado no 
PPGEDUC/UFG/RC 
 
6.2 As atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista são as seguintes: 
 
a. desenvolver pesquisa original de acordo com a Linha de Pesquisa e o(a) 
supervisor(a) do PPGEDUC/UFG/RC apontados no ato da inscrição; 
b. publicar ou submeter artigos científicos em coautoria com docente do 
PPGEDUC/UFG/RC em periódico Qualis com classificação mínima B2, na área de 
Educação, resultante da pesquisa realizada no período de vigência da bolsa; 
c. participar de atividades acadêmicas junto ao PPGEDUC/UFG/RC, por exemplo, 
coordenar ciclo de seminários, ser corresponsável no oferecimento de disciplina 
regular do Programa, auxiliar na organização de eventos promovidos pelo 
Programa, dentre outras que se apresentarem como necessidade do Programa 
durante a vigência da bolsa; 
d. apresentar relatório anual de atividades, a título de renovação da bolsa, e relatório 
completo ao final do estágio. 
 

 
7 Das atribuições do supervisor sobre as atividades do bolsista 
 
7.1  O  bolsista  será  supervisionado(a)  por  um(a)  docente  credenciado  no 
PPGEDUC/UFG/RC, que terá como atribuição: 
a. acompanhar todas as atividades desenvolvidas; 
b. apoiar no que for possível o(a) bolsista para a consecução da pesquisa; 
c. relatar a cada  seis meses, a partir do início da bolsa, ao Conselho do 
PPGEDUC a  avaliação  do  andamento  das  atividades  do(a)  bolsista  e, inclusive, 
se for o caso, nos termos do Art. 17 da Portaria nº 086, de 03 de julho de 2013, 
solicitar a qualquer tempo o cancelamento da bolsa e substituição do(a) bolsista em 
caso de desempenho insuficiente, desistência, abandono, interrupção ou finalização 
da vigência da bolsa ou projeto. 
 

 

mailto:ppgeduc.ufg@gmail.com
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf


                                                          
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL CATALÃO 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Av. Lamartine P. Avelar, 1.120. Setor Universitário – Catalão (GO) CEP 75.704 - 020 

Fone: (64) 3441-5366. E-mail: ppgeduc.ufg@gmail.com 

 
8 Das Inscrições 
 
8.1 As inscrições deverão ser efetuadas pessoalmente ou por terceiros mediante 

Procuração simples, junto à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, no endereço: Programa de Pós-Graduação em Educação/UFG/Câmpus 
Catalão. Av. Lamartine P. Avelar, 1.120. Setor Universitário – Catalão (GO) CEP 
75.704 – 020. Fone: (64) 3441-5366. E-mail: ppgeduc.ufg@gmail.com, durante os 
dias úteis conforme Cronograma. 
 

8.2 As inscrições poderão ser feitas das 9:00 às 12:00 horas. 
 
8.3 As inscrições por via postal serão aceitas desde que postadas por sedex ou 
serviço similar de entrega rápida, com data máxima de postagem o último dia de 
inscrição, conforme Cronograma, e enviadas para o endereço: Universidade 
Federal de Goiás – Regional Catalão, Unidade Acadêmica Especial – Educação, 
Campus I, Bloco H. Av. Lamartine P. Avelar, 1.120. Setor Universitário – Catalão 
(GO) CEP 75.704 – 020. 

 
8.4 As inscrições serão efetuadas mediante a entrega da documentação listada a 
seguir: 
a. Formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo I deste edital) 
b.  Cópia  autenticada  do  diploma  de  doutorado  e  do  histórico  escolar,  ou 
documento equivalente hábil a comprovar a conclusão do doutorado, emitido por 
Programa de Pós-Graduação reconhecido pela CAPES. Em caso de  diploma  
obtido  em  instituição  estrangeira,  este  deverá  ser analisado pelo Colegiado do 
PPGEDUC/UFG/RC. 
c. Currículo Lattes atualizado, devidamente documentado, para pesquisadores 
brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil; 
d. Projeto de Pesquisa (máximo 20 páginas) (ver orientações Anexo II deste 
edital)  e  plano  de  trabalho  a  ser  desenvolvido  durante  o  estágio  pós-doutoral,  
elaborado  em  consonância  com  as  Linhas  de  Pesquisa  do 
PPGEDUC/UFG/RC  e  com  as  atividades  a  serem  desenvolvidas  pelo(a) 
bolsista, conforme previstas no presente edital. Para os pesquisadores residentes no 
exterior sugere-se o planejamento de visita ao Brasil durante o período de vigência 
da bolsa. 
e. Carta de Anuência do Supervisor sobre o projeto de pesquisa e plano de 
atividades. 
f. Cópia autenticada do RG e do CPF para candidatos brasileiros, e do RNE ou 
Visto Temporário acrescido do Passaporte para candidatos estrangeiros residentes 
no Brasil. 

mailto:ppgeduc.ufg@gmail.com
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8.5 Serão aceitas somente as inscrições que atenderem às exigências deste 
Edital e que estiverem com a documentação completa. 
 
9 Do Critério de seleção 
9.1 A seleção será realizada por uma  comissão formada por docentes do 
PPPGEDU e consistirá em uma única fase eliminatória e classificatória. 
9.2 A seleção dos candidatos será feita pela análise do Projeto de Pesquisa e do 
Currículo Lattes devidamente documentado. Na análise do Projeto de Pesquisa,   
serão considerados os critérios apresentados na Tabela de pontuação para análise  
do  projeto  de  pesquisa, apresentada no Anexo III deste edital. 
Na análise do Currículo Lattes, serão consideradas a produção científica, produção 
técnica e a experiência profissional do candidato, com base nos critérios 
apresentados nos quadros a seguir: 
Como produção científica, serão  consideradas as produções dos últimos  5 
(cinco) anos (janeiro/2013 a dezembro/2017). 
A produção científica “Artigo em Periódico” será pontuada conforme a tabela a 
seguir, considerando a classificação definida pelo Qualis/CAPES  (Área  de 
Educação) Quadriênio 2013-2016. 
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Itens Pontuados Pontuação 
Para Cada 

Item 

Pontuação 
Máxima Por 

Item 

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA – PONTUAÇÃO MÁXIMA 5,0 

Periódicos: 
A1 

 
1,0 

 
3,0 

A2 0,8 2,4 

B1 0,7 2,1 

B2 0,6 1,8 

B3 0,5 1,5 

B4 0,4 1,2 

B5 0,3 0,9 

Livro (autoria ou coautoria) com ISBN 1,0 3,0 

Capítulo de livro (autoria ou coautoria) com ISBN 0,5 1,5 

Trabalhos apresentados em eventos internacionais 
comprovados em Anais- CD do evento- com ISSN 

0,5 1,5 

Trabalhos  apresentados  em  eventos  nacionais 
comprovados em Anais- CD do evento- com ISSN 

0,25 0,75 

Trabalhos  apresentados  em  eventos  regionais 
comprovados em Anais-CD do evento- com ISSN 

0,25 0,75 

PRODUÇÃO TÉCNICA – PONTUAÇÃO MÁXIMA 2,0 

Participação em bancas de trabalho de conclusão 
e especialização 

0,25 0,5 

Participação em bancas de qualificação ou defesa 
de Mestrado 

0,25 0,5 

Participação em bancas de qualificação ou defesa 
de Doutorado 

0,25 0,5 

Participação em bancas de comissão julgadora 0,5 0,5 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – PONTUAÇÃO MÁXIMA 3,0 

Docência na Ed. Básica/Ed. Jovens e Adultos (por 
ano) 

0,25 0,5 

Docência na graduação (por ano) e tecnológico 0,25 0,5 

Coordenação de projeto de pesquisa (por projeto) 1,0 1,0 
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Orientações concluídas de Doutorado 0,5 1,5 

Orientações concluídas de Mestrado 0,5 1,5 

Coorientação de Doutorado concluída 0,5 1,5 

Coorientação de Mestrado concluída 0,5 1,5 

Orientações    concluídas    em    monografias    de 
conclusão       de       cursos       de       graduação, 
aperfeiçoamento e/ou especialização 

0,5 1,5 

Coorientações   concluídas   em   monografias   de 
conclusão       de       cursos       de       graduação, 
aperfeiçoamento e/ou especialização 

0,5 1,5 

Orientações  concluídas  em  Iniciação  Científica 
(com bolsa) 

0,5 1,5 

Orientações  concluídas  em  Iniciação  Científica 
(sem bolsa) 

0,5 1,5 

 

Comprovantes a serem apresentados 
Documentação Comprovante 

Publicação em Periódicos Primeira página da publicação 

Publicação em Anais de congresso Primeira    página   da   publicação    e/ou 
Certificado de apresentação do trabalho em 
Congresso 

Livro e capítulo de livro Comprovante que evidencie a autoria 

Orientação, coorientação, participação em 
banca e comissão examinadora 

Comprovante     que     evidencie     essas 
atividades 

Currículo Lattes Os documentos comprobatórios, incluindo 
a formação acadêmica/titulação do 
candidato, deverão ser numerados de 
acordo com a ordem de apresentação no 
Currículo  e deverão estar  anexados em 
ordem sequencial. Serão considerados para 
a análise somente os itens com 
documentação comprobatória. No formulário 
de inscrição deverá ser informado o número 
de páginas apresentadas como 
comprovantes. 

 
 
 

9.3 A avalição adotará os seguintes critérios: 

Elemento avaliativo Peso 

Avaliação de currículo AC (0 a 10) 60% 

Projeto de Pesquisa PP (0 a 10) 40% 
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10 Do Resultado Final 
 
10.1 Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente da nota 
final, desde que obtenham nota mínima igual a sete (7,0), sendo que o primeiro 
colocado será selecionado para a concessão das bolsas do Programa Nacional de 
Pós-Doutorado - PNPD/CAPES. 
 
10.2 Serão priorizados os supervisores que não tiverem orientações de pós- 
doutorado pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES do PPGEEs. 
 
10.3 A Nota Final será calculada da seguinte forma: NF = (0,6*AC) + (0,4*PP) 
 
10.4 Ocorrendo empate, será admitido o candidato com pontuação total 
bibliográfica; ainda persistindo o empate, será admitido o candidato com maior 
pontuação profissional. 
 
10.5 O resultado será publicado na página eletrônica do PPGEDUC/UFG/RC: 
https://mestrado_educacao.catalao.ufg.br/ conforme o estabelecido no cronograma. 
 
10.6 Após a divulgação do resultado do processo de seleção, o candidato poderá 
interpor recurso devidamente justificado por escrito, apresentando-o pessoalmente 
na secretaria do PPGEDUC, das 9:00 às 12:00 horas, no prazo
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estabelecido no cronograma, ou por intermédio de terceiro munido de procuração 
com firma reconhecida em cartório. 
 
10.7  O  resultado  final  da  seleção  será  submetido  à  homologação  pela 
Coordenadoria  do  Programa   de  Pós-Graduação  em  Educação da 
Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão. 

 
10.8 Decorrido o prazo para interposição de recursos, os mesmos serão julgados  
pela  Comissão  de  Seleção.  Após o  julgamento,  será  divulgado  o resultado final 
do processo seletivo no site  https://mestrado_educacao.catalao.ufg.br/ 

 
11 Da entrega da documentação para implementação da bolsa 
 
11.1 O candidato aprovado e selecionado para atribuição da bolsa deverá, sob pena 
de desclassificação, no prazo estipulado no Cronograma, apresentar a seguinte 
documentação: 
a. Confirmar interesse na implementação da bolsa pessoalmente junto ao 
PPGEDUC/UFG/RC ou através de mensagem eletrônica ao e-mail 
(secretariappgeduc@gmail.com) e (ppgeduc.ufg@gmail.com).  
b. Dados da conta corrente no Banco do Brasil, na modalidade pessoa física como 
titular (não conjunta e não poupança) 
c. Comprovante de afastamento da instituição à qual está vinculado (se for o caso) 
 
11.2 Os candidatos selecionados para atribuição de bolsa e que não realizarem a 
matrícula, conforme cronograma, estarão      automaticamente desclassificados no 
processo seletivo. 
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12 Do Cronograma Atividade 

 
Publicação do Edital 08/05/2018 

Prazo para impugnação ou pedido de esclarecimento sobre o 
Edital 

08 a 10/05/2018 

Divulgação   se   houve   impugnação   ou   solicitação   de 
esclarecimentos sobre Edital 

11/05/2018 

Inscrições 12/05/2018 a 
12/06/2018 

Divulgação dos membros da comissão 13/06/2018 

Prazo   para   interposição   de   recursos   em   relação   aos 
membros da Comissão de Seleção 

14 a 16/06/2018 

Divulgação final dos membros da comissão 18/06/2018 

Divulgação do resultado 25/06/2018 
Prazo para recurso relativo ao resultado 25/06/2018 a 

27/06/2018 

Divulgação do resultado dos recursos e do resultado final 28/06/2018 

Data para entrega da documentação para implementação da 
bolsa 

05/07/2018 

Início do estágio 01/08/2018 

(*) A bolsa é depositada sempre no mês subsequente, isto é, a mensalidade 
referente a agosto de 2018 será depositada pela CAPES em setembro de 2018.
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13 Das Disposições Gerais 
 
13.1 O PPGEDUC/UFG/RC reserva-se o direito de, a qualquer momento, exigir 
dos candidatos que comprovem a veracidade de suas declarações ou informações 
prestadas na seleção. 
 
13.2 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as 
normas estabelecidas neste Edital e na Portaria CAPES Nº 086 de 03 de julho de 
2013. 
 
13.3 Os candidatos poderão entrar em contato com a Secretaria do PPGEDUC 
por e-mail para eventuais esclarecimentos. E-mail de contato: 
secretariappgeduc@gmail.com. 
13.4 Serão divulgados na página eletrônica do Programa 
https://mestrado_educacao.catalao.ufg.br/, sempre que necessários, avisos oficiais 
e normas complementares ao presente edital. Outros meios de comunicação 
eventualmente utilizados pela UFG ou terceiros não serão considerados oficiais e, 
portanto, não gerarão em relação aos candidatos quaisquer deveres ou direitos. 
 
13.5 É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento dos 
procedimentos e de eventuais avisos oficiais complementares referentes ao 
presente edital. 
 
13.6 Será considerado não apto para o processo seletivo o candidato que 
deixar de cumprir as regras e as condições estabelecidas no presente Edital e 
prestar declarações ou apresentar documentos falsos. 
 
13.7 Os documentos dos candidatos serão analisados pela Comissão de Seleção,  
conforme  os  critérios  dispostos  neste  Edital,  responsável  pelo processo seletivo, 
cujo resultado será homologado pela Coordenadoria do PPGEDUC. 
13.8 Os casos omissos serão analisados pela Comissão de  Bolsas e pela 
Coordenadoria do PPGEDUC. 
 

 
Catalão (GO), 05 de maio de 2018. 

 
Prof. Dr. Wolney Honório 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Educação/UFG/Regional 
Catalão 
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ANEXO I 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
Edital Processo Seletivo de Candidatos a Bolsa do Programa Nacional de Pós- 

Doutorado - PNPD/CAPES 

 
I – Dados do(a) Pesquisador(a) 
Nome (completo):  
 
Nacionalidade:  
 
Endereço Residencial: Bairro: 
 
 
Cidade/Estado: 
 
CEP (ZIP CODE): País: 
 
Telefone (res. e cel.):  
 
E-mail: 
 
Nº do RG ou RNE ou passaporte: 
 
Nº do CPF (somente para brasileiros ou estrangeiros naturalizados)  
 
Link para Currículo Lattes: 

 
II – Vínculo empregatício com empresa/instituição. 
() sim () não 
Em caso afirmativo:  
 
Nome da Instituição:  
 
Endereço: 
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Telefone: Cargo/função: 

 
III - Modalidade de bolsa da candidatura: 
( ) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem 
vínculo empregatício (Modalidade A); 
( ) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício (Modalidade B); 

 
IV – Supervisão pleiteada: 
Linha de Pesquisa do PPGEDUC: 
 
Supervisor: (indicar um docente do PPGEDUC): 

 
V – Informações sobre a existência de relação com membros da comissão de 
seleção (vide item III do Edital) 
 
Possui vínculo com algum(ns) membro(s) da comissão de seleção? ( ) Sim ( ) Não 
 
Se sim, indique o nome do membro da comissão de seleção com o qual possui 
vínculo:                                                                                                                , e do 
tipo: 
( )I – docente que seja ou tenha sido cônjuge ou companheiro, mesmo que 
separado ou divorciado judicialmente; 
( ) II – docente que seja ascendente ou descendente ou colateral até o terceiro 
grau, seja o parentesco por consanguinidade ou afinidade; 
( ) III – docente que tenha amizade íntima ou inimizade notória com o candidato ou 
com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos e afins até 
terceiro grau; 
( ) IV – docente que seja sócio de mesma sociedade empresarial; 
( ) V – esteja em outras situações de impedimento ou suspeição previstas em lei. 
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Declaro, sob as formas da Lei, que as informações prestadas neste formulário 
são verdadeiras e ainda, conhecer e estar de acordo com as normas previstas no 
Edital que regula a seleção de candidatos à bolsa oferecida pelo Programa Nacional 
de Pós-Doutorado/CAPES (PNPD/CAPES) no Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UFG/RC. 

Também declaro e estar ciente da exigência de comprovação de todos os 
itens apresentados no Currículo Lattes, incluindo a formação acadêmica/titulação do 
candidato, e de ter anexado páginas como comprovantes, devidamente numerados 
e em ordem sequencial, conforme apresentados no currículo. 
 
 

 
Data: .../...../......... Local: 

 
Assinatura do(a) candidato(a):_  
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ANEXO II 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
 
O projeto deverá fornecer todos os elementos fundamentais para que se julgue a 
relevância, pertinência e suficiência da proposta de investigação, em relação à área 
de concentração do Programa e à linha de pesquisa na qual deverá se inserir. 
 
ASPECTOS FORMAIS 
 
O  projeto  deverá  ter  até  20  páginas,  incluídas  a  lista  de  referências;  ser 
formatado em papel A4, margens de 3 cm em cada lado, acima e abaixo da 
folha;  fonte  TIMES  NEW  ROMAN,  tamanho  12,  ESPAÇO  1,5  e  páginas 
numeradas. Descontando-se as capas e os anexos, todos os demais tópicos 
contam como páginas.  
Capa: Deverá conter apenas o título (no máximo 12 palavras) que identifique a 
população, variáveis investigadas, ou outra informação que permita identificar a área 
do problema de pesquisa, nome e assinatura do candidato. 
Após a capa: Uma página contendo apenas o Título do Projeto e o Resumo. 

 
ASPECTOS DE CONTEÚDO 
 
Resumo:  Apresentar informações essenciais para o leitor entender os aspectos 
mais importantes da proposta de pesquisa (extensão máxima: 250 palavras). 
Palavras-chave: no mínimo 3. 
1. Introdução (recomenda-se até cinco páginas) contemplando: 
a) Revisão histórica do tema: Implicações sociais do estudo; possibilidade de 
aplicação; benefícios para populações, etc. 
b)  Revisão científica do tema: atualidade e pertinência; estudos direta ou 
indiretamente relacionados, revisão atualizada e abrangente da literatura da 
área. 
c)  Apresentação do problema de pesquisa e dos seus objetivos (explicitar 
pertinência à área e à linha de pesquisa). 
2. Método (recomenda-se até cinco páginas). Esclarecer o que se pretende 
fazer no projeto. 
Participantes/fontes: quem fornecerá os dados (onde participantes ou dados 
serão localizados) 
Ambiente, situação ou local onde a pesquisa será realizada. 
Materiais e equipamentos 
Procedimentos: 
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a) Descrever de maneira explícita e objetiva os tipos de dados a serem obtidos e 
como serão coletados. 
b) Descrever o delineamento / tipo de pesquisa. 
c) Mencionar cuidados para garantir confiabilidade dos dados. 
d) Mencionar, resumidamente, como se antecipa a análise e tratamento dos 
dados. 
e) Aspectos Éticos da Pesquisa – Mencionar cuidados com aspectos éticos na 
pesquisa,  de  acordo  com  as  diretrizes  e  normas  que  regem  a  pesquisa 
científica. 
3. Referências: Listar as referências das obras citadas no texto, de acordo com 
normas técnicas (o candidato poderá optar pelas normas da ABNT ou da APA, mas 
uma vez feita a opção, deverá usar sistematicamente apenas uma norma para todas 
as referências). 
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ANEXO III 
 

 
TABELA DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DO PROJETO DE PESQUISA 

 

 
(Pontuação máxima: 10,0 pontos) 

 

 
QUESITOS DEFINIÇÃO PONTOS 

Questão ou problema 
de       pesquisa       e 
definição do(s) 
objetivo(s) da pesquisa 

Avaliar se pode ser claramente identificada, ou ainda, se 
há explicitação clara do problema de pesquisa. 
Avaliar a clareza, pertinência e consistência dos objetivos 
da pesquisa. 

Até 1,0 

Justificativa            da 
relevância  da questão 
a ser pesquisada 

Avaliar a argumentação quanto à  relevância  teórica  ou 
metodológica ou social. 

Até 1,0 

Referencial teórico Avaliar o referencial teórico quanto: 
a) abrangência - nacional e internacional; 
b) profundidade, c) consistência, 
d) pertinência – artigos, livros, projetos de pesquisa; 
e)  atualidade,  além  de  textos  da  referência  a  textos 
clássicos. 

Até 3,0 

Metodologia Adequação do método proposto ao(s) objetivo(s) da 
pesquisa:       a       adequação       da       escolha       dos 
sujeitos/participantes/documentos-fontes, 
instrumentos/materiais, procedimentos de coleta e análise 
dos dados para alcançar o(s) objetivo(s) pretendido(s) 
Justificativa  das  opções  metodológicas  do  projeto 
(avaliara   argumentação   sobre   a)   o   tipo   de   método 
escolhido,   b)   instrumentos   a   serem   utilizados,   c) 
procedimentos  de  coleta  e  análise  de  dados;  d)  os 
aspectos éticos da pesquisa científica. 

Até 4,0 

Aspectos formais - Adequação com relação às normas ABNT ou APA- 
Correção ortográfica e gramatical. 

Até 1,0 

NOTA    TOTAL    DO 
PROJETO 

Soma dos valores atribuídos aos quesitos parciais Até 10,0 
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