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Anexo II - Modelo de Projeto de Pesquisa  

 

O candidato 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 contendo na primeira página: Título do projeto (com todas as palavras 

principais iniciando-se em maiúsculas); Resumo do trabalho contendo até 200 palavras, no mesmo 

idioma do trabalho; Palavras-chave: até cinco. Na sequência, início do texto propriamente dito.  

O documento deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações:  

  

1. Título do Projeto (Título centralizado, em caixa alta e negrito) 

  

2. Resumo (até 200 palavras estruturado no padrão ABNT) 

Apresentação concisa dos pontos relevantes do projeto, abordar:  

a) Introdução 

b) Objetivo 

c) Metodologia ou material e métodos 

d) Resultados esperados 

e) Considerações sobre potencial e impacto da proposta 

3. Palavras-chave (Se refere à uma (ou mais) palavra representativa do conteúdo do documento, 

escolhida, preferentemente, em vocabulário controlado)  

4. Objetivos gerais e específicos  

 

5. Originalidade 

O projeto de pesquisa deve contribuir com algo novo ao corpo do saber, tais como temas ainda não 

pesquisados ou já pesquisados, no entanto, no caso destes, a proposta deverá apresentar alguma 

inovação.  

  

6. Justificativa sobre a escolha do tema, caracterização do problema a ser pesquisado, método de 

coleta e análise dos dados e indicadores que mostrem o impacto do projeto na área do 

conhecimento 

 

7. Justificativa para a realização da formação no Brasil, face à capacidade instalada no país de origem 

ou residência, esclarecendo as razões da escolha da instituição brasileira de destino 

 

8. Resultados a serem alcançados e potencial para sua ampliação  
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9. Previsão de metas de produção acadêmica e científica  

  

10. Descrição da forma de disseminação, no país de origem ou residência, do conhecimento adquirido 

no Brasil 

 
11. Descrição da importância da pesquisa para o desenvolvimento da área específica no país de origem 

ou residência 

  

12. Cronograma de trabalho  

Informe o cronograma de trabalho, descrevendo as atividades que serão realizadas durante o período de 

estudo, incluindo a pesquisa de campo, quando for o caso, informando o local e o período previsto para 

a realização das atividades. 

  

Ano 1 a t 1º Trimestre  2º Trimestre  3º Trimestre  4º Trimestre  

Atividade 1 a n         

  

13. Outras informações relevantes  

Incluir o resumo dos resultados alcançados por meio de outros projetos financiados anteriormente pela 

Capes, CNPq ou outras agências de fomento nacionais ou estrangeiras, quando houver.  

 

14. Referências bibliográficas  

 

 

 

 

 

 

  


