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PROGIC PROJETO DE PESQUISA

ANEXO I

TÍTULO DO PROJETO:

ÁREA DO CONHECIMENTO: 

Modelo de Projeto de Pesquisa Resumido

O Projeto  de  Pesquisa deve  conter  no máximo 5 páginas  em sua  totalidade  e  ser

organizado de acordo com as normas da ABNT e conforme os itens a seguir:

1. Introdução e Justificativa

a)  Identificar o tema, descrição breve da pesquisa, com a proposta de fundamentação

teórica identificada em suas linhas gerais.

b) Apresentação do tema e da pergunta problema e sua justificativa.

2. Objetivos

a) Incluir o Objetivo Geral (apenas um).

b) Incluir um número de Objetivos Específicos os quais devem, juntos, permitir que o

Objetivo Geral seja atingido. Eles devem ser apresentados na forma de itens.

3. Metodologia

a) Identificar  a  natureza  da  pesquisa,  se  será  de  caráter  exploratório,  descritivo  ou

explicativo.

b) Identificar o delineamento, se experimental, empírico, documental ou bibliográfico.

c) Descrever a perspectiva de tratamento dos dados, se quantitativa, qualitativa ou mista. 

4. PLANO DE TRABALHO

a) Deverão ser claramente apresentadas as metas e as atividades de cada bolsista.

b) As metas, fim ao qual se dirigem as atividades, deverão ser apresentadas na da Tabela

1 em ordem cronológica, devendo estar coerentes com os objetivos específicos definidos

para a pesquisa no item 3.

c) O cronograma da Tabela 2 deve ser coerente com as metas.
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d) Incluir, como metas, a entrega dos relatórios parcial e final.

e) Mais/menos linhas podem ser inseridas/removidas de acordo com o plano de trabalho

sendo proposto.

Tabela 4.1 Metas estabelecidas para a pesquisa.

METAS DESCRIÇÃO
1
2
3 Relatório Parcial entrega até 01 a 09/10/2020
4
5
6 Relatório Final entrega até 01 a 11/12/2020

Tabela 4.2 Cronograma proposta para cumprimento das metas.

METAS AGO SET OUT NOV DEZ JAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9


