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Resumo 
 

Deve conter 250 a 500 palavras, seguido de Palavras-chave (3-6). 

 

1. Introdução e Justificativa 
 

Este modelo foi criado com o intuito de facilitar a escrita do projeto de iniciação 

científica que deverá ser elaborado em conjunto entre o orientador e o discente. 

Apesar de não haver um número mínimo e máximo de páginas, o comitê 

recomenda que o projeto tenha em torno de 5 a 10 páginas, sendo o mais objetivo, claro 

e sucinto possível. 

O projeto não deve conter nenhuma indicação quanto ao nome do orientador e do 

discente, possibilitando assim que o projeto seja avaliado da forma mais cega possível. 

Nesta seção orienta-se que se faça uma introdução contextualizando o trabalho 

com a descrição objetiva do problema, importância e relevância no contexto da área 

inserida e justificativa do projeto com citações da literatura deverá apresentar argumentos 

no que se refere à contribuição científica e/ou tecnológica, bem como a aplicabilidade 

para o desenvolvimento regional. Além disso, é necessário que apresente de forma clara 

o problema de pesquisa. 



 

2. Objetivos 
 

Os objetivos principais de um projeto de IC, independentemente da sua área de 

atuação, é a inserção do aluno no mundo da Pesquisa. Dentre os objetivos principais dos 

programas de IC é essencial despertar vocação científica e incentivar novos talentos entre 

estudantes de graduação e estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de 

graduação nas atividades científica. 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Somente um objetivo 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

O objetivo geral relaciona-se diretamente ao problema. Ele esclarece e direciona 

o foco central da pesquisa de maneira ampla. Normalmente é redigido em uma frase.  O 

verbo deve vir no infinitivo (O que o projeto pretende conseguir?). Os objetivos 

específicos definem os diferentes pontos a serem abordados, visando confirmar as 

hipóteses e concretizar o objetivo geral. 

 

3. Hipóteses 

 

As hipóteses são possíveis respostas ao problema da pesquisa e orientam a busca 

de outras informações. É sinônimo de suposição. É uma afirmação categórica que tenta 

resolver ao problema levantado. 

 

4. Metodologia 

 

Descrição breve, porém, suficiente para possibilitar a repetição da pesquisa. 

Descrever os materiais utilizados, bem como a metodologia da pesquisa, sua condução e 

análise de forma clara e sucinta. (máximo 2 páginas). 



 

Orienta-se que sejam descritos os materiais e/ou equipamentos que serão 

utilizados para a realização do trabalho, bem como se os mesmos se encontram 

disponíveis ou não. 

Também poderá ser descrito se o projeto está vinculado a um projeto maior do 

orientador e, de acordo com a natureza do projeto, informar se haverá condições como 

espaço e equipamentos adequados à execução do mesmo, devendo sempre manter o 

anonimato dos autores. 

Caso o projeto proposto necessite de aprovação da comissão de ética em pesquisa 

(CEP) solicita-se que o orientador busque a aprovação destes órgãos com antecedência o 

bastante para que haja tempo suficiente para o discente cumprir todo o projeto proposto. 

Neste caso, solicita-se que este processo também seja indicado na Seção Cronograma de 

Atividades, indicando as datas previstas para submissão, análise e aprovação do mesmo.  

 

5. Resultados e impactos esperados (científico, social e econômico) 

 

Descrever os resultados e/ou produtos esperados. Estimar a repercussão e/ou 

impactos socioeconômicos, técnico-científicos e ambientais dos resultados esperados na 

solução do problema. Itens relacionados com a divulgação da pesquisa também podem 

ser apresentados: produção de monografias, artigos, publicação de resumos em 

congressos e outros encontros científicos. Identificação do impacto que os resultados 

trarão para o Município, Estado e/ou Federação (máximo 1 página). 

 

6. Cronograma de atividades 

 

6.1 Plano de Trabalho 
 

  O professor orientador deverá apresentar de forma clara as metas (Tabela 1) que 

foram estabelecidas para o desenvolvimento da pesquisa. E estas devem estar coerentes 

com os objetivos definidos no projeto. No mesmo sentido, o cronograma (Tabela 2) deve 

estar coerente com as metas. 

  É necessário incluir como metas a entrega dos relatórios parcial e final, sendo 

assim, mais e/ou menos linhas poderão ser inseridas/removidas de acordo com o plano de 

trabalho que se propõe. 



 

  Tabela 1. Metas estabelecidas para a pesquisa. 

METAS DESCRIÇÃO 

1  

2  

3 Relatório Parcial 03 a 10 de maio de 2022 

4  

5  

6 Relatório Final entrega até 01 a 07 de novembro de 2022 

 

Tabela 2. Cronograma proposta para cumprimento das metas. 

Metas 

         Meses     
FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

 

7. Referências 

 

Somente deverão ser listados os documentos efetivamente citados no projeto. 

Utilizar a norma NBR 6023 da ABNT (máximo 2 páginas). 

 

 

 

 

 

 



 

NOTA IMPORTANTE: 

 

FORMATAÇÃO  

Para facilitar a leitura pelos revisores, o texto deve ser impresso com:  

1. Espaçamento entrelinhas de 1,5  

2. Fonte equivalente a Times New Roman 12  

3. Margens de página com 3,5 cm à esquerda e 1,5 cm à direita  

As figuras e tabelas, se houver, devem ter uma legenda explicativa e devem ser 

numeradas para serem referenciadas no texto.  

O projeto de pesquisa deverá ser apresentado seguindo as orientações contidas nas 

normas da ABNT. 

 


