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ANEXO II DO EDITAL Nº 114/2020 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

É estritamente necessário que o projeto de pesquisa esteja relacionado à área de 

“Ensino de Ciências e Matemática”. As subáreas relativas a esses projetos podem se 

adequar as seguintes temáticas básicas: Ensino de Ciências Naturais; Ensino de 

Biologia; Ensino de Química; Ensino de Física; Ensino de Geociências; Educação 

Matemática; e Educação Ambiental. 

FORMATAÇÃO E NÚMERO DE PÁGINAS 

A extensão do projeto não deverá exceder 5 (cinco) páginas, incluindo as referências, 

mas excluindo a capa. O espaçamento entre linhas deve ser simples, o texto justificado, 

fonte Arial tamanho 11, papel A4, todas as margens 2,5 cm. Páginas numeradas, 

excetuando-se a capa. Títulos das seções devem estar em negrito e situados na margem 

esquerda do texto. 

Capa 

Deverá conter as informações necessárias para a identificação do trabalho: Nome do(a) 

candidato(a); Título do projeto; Linha de pesquisa à qual o projeto está vinculado. A 

ausência dessa informação implicará na desclassificação do(a) candidato do projeto 

seletivo. 

Introdução 

Inserir a justificativa, a definição do problema de pesquisa e a relevância para a 

pesquisa que se pretende realizar. O texto deverá apresentar uma explicação clara e 

concatenada das razões da escolha do problema, como a literatura tem abordado 

problemas semelhantes, a(s) pergunta(s) que o problema escolhido permite formular e, 

se for o caso, a(s) hipótese(s) de trabalho formulada(s). 

Objetivo ou questão norteadora da pesquisa 
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Indicar de forma clara e precisa o que se quer investigar em relação ao problema 

escolhido. 

Referencial teórico 

Inserir de modo justificado o campo teórico por meio do qual o problema será estudado 

pela pesquisa; também são apresentados os principais conceitos com os quais se 

pretende abordar o problema de pesquisa. 

Metodologia 

Detalhar todas as etapas procedimentais da investigação que se propõe realizar. 

Cronograma 

Apresentar um plano de execução das atividades indicadas na metodologia do projeto, 

listando cada etapa com sua duração estimada para realização (maio de 2020 a fevereiro 

de 2024 para o Doutorado e maio de 2020 a fevereiro de 2022 para o Mestrado). 

Referências 

Listar em ordem alfabética os autores citados no texto do projeto, obedecendo-se as 

normas da ABNT. 

 

 

 


