
ANEXO B 
ROTEIRO PARA A PREPARAÇÃO DO 

PROJETO DE MESTRADO OU DE DOUTORADO 
 
 

A confecção do Projeto de Pesquisa para esta Seleção pode orientar-se pelas seguintes 
diretrizes: 
 
1. Formatação: 

1.1. Margens: superior e esquerda 3cm; direita e inferior 2cm; 
1.2. Espaçamento: entrada do parágrafo 1,5cm da margem esquerda; entre linhas 1,5;  
1.3. Letra Arial ou Times New Roman, tamanho 12 para o texto;  
1.4. Citação conforme ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas): até 3 
linhas, no corpo do texto, separada por aspas duplas; citação com 4 linhas ou mais, a 
4cm da margem esquerda; espaçamento entre linhas 1cm e letra tamanho 10; 
1.5. Referências conforme ABNT; 
1.6. Numeração de páginas: em algarismos arábicos, no canto superior direito.  

 
2. As partes do Projeto, que deve ter no máximo 10 páginas, devem ser: 

2.1. Capa - Todas as palavras em maiúscula e negrito: nome da Instituição (a 3cm da 
borda superior do papel); nome do candidato ( a 5 cm da borda superior do papel); 
título e subtítulo do projeto (a 10cm abaixo do nome do candidato); Linha de 
Pesquisa e nomes dos dois orientadores pretendidos pela ordem de preferência (5cm 
abaixo do título); nome da cidade e ano (3cm acima da borda inferior do papel); 
 
2.2. Resumo - Colocar o título do trabalho antes do resumo. O resumo na língua 
vernácula é um texto no qual são apresentados: tema, objetivos do trabalho, 
metodologia de pesquisa, linha teórica a seguir e autores embasadores (máximo de 
300 palavras, num só parágrafo); 
 
2.3. Introdução - Elaborar a introdução, respondendo, sinteticamente, às seguintes 
perguntas: O que será feito na pesquisa? (objeto de pesquisa); Que motivos há para 
desenvolver essa pesquisa? (justificativa); Onde, quando e como será feita a 
pesquisa? (metodologia); O que será pesquisado? (corpus); Que resultados poderão 
ser encontrados? (objetivos); Quais as contribuições do trabalho para a área 
pesquisada? (relevância);  
 
2.4. Justificativa e fundamentação teórica: Desenvolver de modo mais específico: 
1) Tema, objeto e direcionamento científico da pesquisa; 2) Mostrar por que há 
necessidade dessa pesquisa; 3) Apresentar outros estudos (pelo menos dois) já feitos 
sobre o tema pesquisado; 4) Apresentar fundamentação teórica, principais autores 
embasadores, principais conceitos usados no projeto  e exemplificar; 5) Interpretar 
ou parafrasear os textos citados, com referência ao autor; 6) Relacionar  teoria 
utilizada e futura análise dos dados;  
 
2.5. Objetivos: Colocar objetivos a serem alcançados (usar verbos no infinitivo); 
 
2.6. Metodologia: Apresentar referencial teórico para o tipo de sua pesquisa 
(Qualitativa? Bibliográfica? Estudo de caso? Etnográfica? Quantitativa? etc.). 



Contextualizar a pesquisa, descrever o corpus pretendido e como será coletado 
(textos, participantes, onde, quando, como)? Como pretende analisar os dados?;  
 
2.7. Cronograma:  Relacionar as ações e os prazos a serem desenvolvidos durante o 
curso;  
 
2.8. Referências: Citar as referências feitas no projeto conforme as normas da 
ABNT. Cuidado com o plágio! 

 


