
                                                                                                                                      

Anexo I - Modelo de Projeto de Pesquisa  

O proponente deverá apresentar, no ato da inscrição, projeto de pesquisa, de até 15 páginas, redigidas com 

fonte Times New Roman, corpo 12 e entrelinha 1,5 Papel: A4 (29,7 x 21 cm), Orientação do papel: retrato,  e 

Margens: superior - 3 cm; inferior - 2 cm; direita - 2 cm; esquerda - 3 cm. Texto em língua portuguesa ou em 

língua inglesa. 

  

O documento deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações:  

  
1. Dados Básicos do Projeto 

a) Título do projeto 

b) Palavras-Chave 

c) Resumo 

d) Apresentação do proponente e das instituições principal e associadas, quando for o caso, do Brasil e do 

exterior 

e) Apresentação do Projeto 

 

2. Objetivos, método e indicadores que mostrem o impacto do projeto na área do conhecimento, no 

aspecto de inovação e na consolidação da cooperação internacional 

 

3. Justificativa da parceria ou da ação institucional, bem como das ações que contribuirão para o 

alcance dos objetivos do projeto e desde Edital 

 

4. Metodologia 

 

5. Resultados esperados e potencial para sua ampliação 

 

6. Previsão das metas de produção acadêmica e científica 

 

7. Descrição da forma de apropriação e disseminação pelas instituições principal e associadas 

brasileiras do conhecimento adquirido no exterior pelos participantes e potencial de mobilidade 

internacional por parte de docentes, pesquisadores e, em especial, dos discentes 

 

8. Infraestrutura Disponível, incluindo laboratorial e contrapartidas não-financeiras oferecidas pelas 

instituições brasileiras e francesas 

 

9. Descrição das contrapartidas financeiras das instituições principal e associada(s) estrangeiras 

 

10. Membros da equipe do Brasil e do exterior, informando as respectivas titulações 

 

11. Plano de ações conjuntas com o(s) parceiros(s) 

a) Plano de Trabalho dos 4 anos de projeto   

 

12. Descrição dos critérios objetivos para o processo de seleção dos candidatos às bolsas de estudo, 

conforme o disposto neste Edital e no Regulamento Geral para Projetos Internacionais, e 



                                                                                                                                      

apresentação dos indicadores que serão usados para a aferição dos resultados do trabalho destes 

bolsistas 

 

13. Apresentação dos indicadores que serão usados para aferição dos resultados das atividades dos 

beneficiários das missões de trabalho 

 

14. Outras informações relevantes incluindo o resumo dos resultados alcançados por meio de outros 

projetos de cooperação internacional financiados anteriormente pela Capes, quando houver 

 

15. Referências bibliográficas 

 

 

 

  


