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Título do projeto 

 

 

RESUMO 

O resumo deve ser curto, objetivo, claro e escrito de forma que seja possível entender o que será 

feito como pesquisa. Um bom resumo tem a descrição de uma breve introdução (opcional), 

objetivo, principais elementos metodológicos e perspectiva de resultados. Em resumo não se 

coloca fórmulas de forma geral e tão pouco se faz citação de referências bibliográficas. 
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Título do projeto 

 

1. Caracterização do problema 

Contextualização do estado da arte que apresenta as premissas geradoras 

das lacunas que se levou a delimitar o objeto da pesquisa, sendo o ideal quando 

construída em 5 a 10 páginas. 

É fundamental deixar implícita ou explícita a hipótese da pesquisa. A hipótese 

pode estar destacada no último parágrafo do item. 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral 

Corresponde ao objetivo central da pesquisa. Isto é, diz respeito a um fim que 

se quer atingir. O objetivo geral deve ser embasado na hipótese da pesquisa. 

 

2.2 Objetivos específicos 

São os objetivos secundários e que complementam o entendimento da 

resposta do objeto e não se trata de descrever as variáveis a serem avaliadas. 

 

3. Metodologia e estratégia de ação 

Descrever a metodologia, os instrumentos, materiais e meios para executar o 

experimento para obter amostras e ou tratar os dados experimentais com vista a 

usar de diferentes variáveis para responder aos objetivos da pesquisa, explicar o 

objeto e permitir a tomada de decisão conforme a hipótese da pesquisa proposta. 

É fundamental seguir uma sequência lógica e cronológica de composição da 

metodologia. Nesse caso, para os projetos com o uso de animais, recomenda-se 

que se faça no mínimo o apontamento sequencial dos seguintes itens básicos: 

período e local de realização do experimento, tratamentos, delineamento 

experimental, animais experimentais, instalações, manejo dos animais, composição 

percentual e nutricional da dieta experimental, manejo da alimentação dos animais, 

descrição das variáveis a serem estudadas com os respectivos materiais e 

procedimentos metodológicos, modelo matemático e análises estatísticas a serem 
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empregadas com a indicação do nível de significância e outras informações 

complementares que julgar necessárias. 

Uma metodologia adequada e consistente é aquela que permite a qualquer 

pessoa que venha a ler o projeto seja capaz de entender como ele se desenvolverá 

e compreender como será feito o tratamento dos dados experimentais. 

Considerando que se trata de um pré-projeto de pesquisa a metodologia pode 

ser elaborada somente com as informações mais essenciais para compreensão da 

pesquisa. 

 

4. Resultados e impactos esperados 

Indicar e quantificar os resultados esperados 

Identificar os impactos social, econômico, científico e ou tecnológico e 

ambiental esperados. Neste item são permitidas as indicações de percentagem de 

ganho ou economia esperados com a obtenção dos resultados experimentais. 
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5. Cronograma de execução 

 

QUADRO x - Cronograma de atividades planejadas para execução do projeto (sugestão*) 

Atividade 
2021 2022 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Atualização da literatura x x x x         x x x          

Preparo das instalações        x                 

Aquisição e ou seleção dos animais experimentais        x                 

Aquisição dos insumos experimentais        x                 

Preparo das rações experimentais        x                 

Execução das atividades experimentais de campo         x x x x x            

Preparo das amostras experimentais para as análises 
laboratoriais 

            x x x          

Realização das análises laboratoriais                x x x       

Tabulação de dados         x x x x x x x x x x x      

Análise estatística dos dados                   x x     

Análise dos resultados                   x x     

Redação do trabalho acadêmico                     x x x x 

Atividade 
2023 2024 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Atualização da literatura x                        

Defesa da qualificação do trabalho acadêmico x                        

Defesa do produto final  x                       

Preparação e submissão dos artigos para publicação   x x x x                   

Publicação dos artigos               x         x 
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 Elaborar quadro com descrição das atividades relativas exclusivamente ao 

experimento, posto que as demais atividades devem estar previstas nos respectivos 

planos de estudo. 

 Abaixo uma sugestão de itens para aqueles que fazem experimentos com 

animais como modelo: 

1. Atualização da literatura 

2. Preparo das instalações 

3. Aquisição e ou seleção dos animais experimentais 

4. Aquisição dos insumos experimentais 

5. Preparo das rações experimentais 

6. Execução das atividades experimentais de campo 

7. Preparo das amostras experimentais para as análises laboratoriais 

8. Realização das análises laboratoriais 

9. Tabulação de dados 

10. Análise estatística dos dados 

11. Análise dos resultados 

12. Redação do trabalho acadêmico 

13. Defesa da qualificação do trabalho acadêmico 

14. Defesa do produto final 

15. Preparação e submissão dos artigos para publicação 

16. Publicação dos artigos 

 No tocante aos artigos a data de vigência dos projetos de pesquisa é 

fundamental que a distribuição do tempo contemple dois anos a mais em relação do 

tempo regular de curso para permitir tempo de tramitação e publicação dos artigos 

para efeito de prestação de contas à PRPI via SIGAA (Sistema Integrado de Gestão 

de Atividades Acadêmicas) e se ter os devidos registros de produtos do projeto. 

 

Exemplo: 

Tempo regular de curso: 2 anos, supondo que entrou em 01/01/2021, então adicione 

2 anos além de 31/12/2022, o que gera a data final para o item publicação dos 

artigos em 31/12/2024. 
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6. Referências 
  

As referências de citação no texto e nas próprias referências devem seguir o 

modelo Vancouver, seguindo o Guia de Normalização da EVZ, disponível em 

https://ppgz.evz.ufg.br/n/80366-guia-de-normalizacao-bibliografica. 

As referências devem vir completas, incluindo o endereço eletrônico de 

localização e/ou o DOI da publicação ou artigo. ISSN ou ISBN não são considerados 

como itens essenciais. Livros e artigos clássicos podem ser dispensados desse 

endereço eletrônico, desde que tenham sido publicados há mais de 20 anos. Mas, 

muitas revistas já atribuíram os DOI a artigos desde sua criação. 

Uma revisão atualizada e adequada para um projeto de mestrado e de 

doutorado deve conter no mínimo 70% de referencias de artigos e pelo menos 50% 

delas terem sido publicadas nos últimos 10 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ppgz.evz.ufg.br/n/80366-guia-de-normalizacao-bibliografica
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7. Atestado de autoria 

 

Atesto para os devidos fins e efeitos legais que o presente projeto é de minha 

autoria, sendo original e livre de elementos que caracterizam plágio. 

 

Goiânia, xxx de xxxxxxxxxxxxx de 2021. 

 

 

 

Nome completo do(a) candidato(a) e assinatura de próprio punho 

(não se aceita assinatura em meio digital que não sejam certificadas por autoridade 

competente) 

 


