PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENFERMAGEM

EDITAL Nº 04/2020 PARA PROCESSO SELETIVO/2021 DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - NÍVEIS MESTRADO E DOUTORADO

APÊNDICE III - RETIFICADO
ORIENTAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA
MESTRADO
Deve conter até 6 (seis) laudas, incluindo capa, referência e anexos digitado em letra Arial
tamanho 11, espaçamento de 1,5 entre linhas, com margens de 2 cm em papel tamanho A4.

CAPA

Cabeçalho com o título do projeto, indicação da linha de pesquisa na qual o projeto está
inserido, local e data no final da página.
→ Em hipótese alguma deve constar o nome do candidato em qualquer parte do projeto.

• TÍTULO DO PROJETO
• INTRODUÇÃO – problema e justificativa

INTRODUÇÃO

Neste item devem estar contidas a apresentação do tema, a delimitação do problema em
estudo com base nas razões que indicaram ao candidato a necessidade de estudar a
temática e o conhecimento já produzido acerca do objeto, alicerçado em revisão
bibliográfica atualizada e pertinente à proposta.
Especificar a relevância do estudo, sua originalidade, o potencial de impacto na produção
do conhecimento, sua articulação com a área de concentração “A Enfermagem no
cuidado à saúde humana” e linha(s) de pesquisa do Programa e suas repercussões para a
área de Saúde.

OBJETIVO(S)

Geral e específicos

MÉTODO

Tipo de estudo e local onde será desenvolvido; população / amostra de estudo (quando
pertinente); etapas a serem cumpridas para que seja(m) atingido(s) o(s) objetivo(s)
propostos; instrumentos e técnicas de coleta e análise dos dados; procedimentos éticolegais

CRONOGRAMA

Indicar as atividades previstas trimestralmente para o desenvolvimento do projeto
durante o período da Pós-Graduação.

ORÇAMENTO

Indicar detalhadamente os recursos financeiros necessários à execução do projeto e sua
fonte.

REFERÊNCIAS

Referências atualizadas e pertinentes ao tema escolhido, descritas segundo as normas da
ABNT.
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