
PORTARIA Nº 729, de 01 de novembro de 2019  

 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

– UESB, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Estadual nº 13.466, de 22 de 

dezembro de 2015, e as normas estatutárias e regimentais, observando a solicitação da Coordenação do 

Programa de Pós-Graduação em Linguística - PPGLIN, conforme consta no Processo SEI 

072.7461.2019.0023054-11, 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º - REPUBLICAR o ANEXO II do Edital nº. 183/2019, publicado no 

Diário Oficial do Estado (D.O.E.) de 28/09/2019, que abre as inscrições para Seleção de candidatos ao 

Curso de Doutorado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Linguística, com área de 

concentração em Linguística, Campus Universitário de Vitória da Conquista. 

 

Parágrafo Único – O Anexo II encontra-se disponível no site da UESB 

(www.uesb.br) e torna parte integrante desta Portaria. 

 

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo 

inalteradas as demais disposições do Edital nº. 183/2019, cabendo à Coordenação do Programa dar 

ciência aos candidatos porventura inscritos. 

 

 

 

LUIS OTÁVIO DE MAGALHÃES 

REITOR 

http://www.uesb.br/


ANEXO II DO EDITAL Nº 183/2019 (*) 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

Programa de Pós-Graduação em Linguística 

Processo Seletivo 2020 – Curso de Doutorado 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE PESQUISA 
 

Partes pré-textuais 
 

CAPA 
 
A capa deve conter as informações necessárias à identificação do trabalho. 
 

 Nome da Instituição na qual o anteprojeto será apresentado. 

 Nome do(a) candidato(a) em somente uma cópia do anteprojeto. Em duas cópias, não 
deverá constar o nome do(a)candidato(a). 

 Título do anteprojeto (Nele é indicado o tema da pesquisa, de forma clara e precisa). 
 Indicação da linha de pesquisa (indicar uma das duas linhas do Programa) e do nome de um dos 

projetos temáticos de pesquisa (apresentado no Anexo III deste Edital) ao qual o anteprojeto 
pretende se vincular. A não indicação da linha de pesquisa e/ou do projeto temático implicará a 
desclassificação do(a) candidato(a), no processo seletivo 2020 do Curso de Doutorado do 
Programa de Pós-Graduação em Linguística. 

 

SUMÁRIO 

Deve conter a enumeração das principais divisões, seções e outras partes do projeto, na mesma ordem 
em que nele se sucedem. 
 

Partes textuais 
 

JUSTIFICATIVA/ FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Deve conter uma explicação sobre as razões da escolha do problema (que deverá estar relacionado a 
um dos projetos temáticos dos docentes do Programa, sob pena da inscrição não ser homologada) 
e sobre a relevância da pesquisa a ser realizada. 

O tema da pesquisa deve ser problematizado. O problema pode ser formulado ou como uma questão a 
ser respondida sobre um objeto de estudo ou como uma afirmativa a ser discutida e avaliada ao longo 
da pesquisa, por exemplo. 

Quando a questão central estiver clara para o autor, poderá ser redigida de forma interrogativa. A clara 
formulação do problema ou da questão central da pesquisa é fundamental para a estruturação de 
projeto. 

As hipóteses são respostas provisórias à questão central ou ao problema da pesquisa. Seu desafio, 
durante a execução da pesquisa, será o de verificar a validade das suas “respostas provisórias”, seja 
para confirmá-las ou para refutá-las. A(s) hipótese(s) deve(m) ser formulada(s) de forma afirmativa. 

 

OBJETIVOS 

Os objetivos devem indicar as metas (gerais e específicas) que o(a) candidato(a) pretende alcançar com 
o desenvolvimento de sua pesquisa. 



Os objetivos gerais estão relacionados aos resultados mais abrangentes para os quais o projeto pretende 
contribuir. Já os objetivos específicos devem definir exatamente o que você espera atingir até ofinal do 
trabalho. Obviamente, os objetivos estão relacionados ao problema/questão que motivou a 

realização do seu trabalho. 

Os objetivos específicos podem incluir também os produtos que se espera gerar com a execução do 
trabalho. Ou, ainda, a definição do “público-alvo” do projeto. Quanto maior a clareza sobre os 
objetivos específicos, mais fácil será a execução do trabalho. 
 

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Nele será indicado o referencial teórico da pesquisa ou revisão da literatura (ou da produção científica 
já acumulada sobre o tema); e as técnicas e procedimentos que serão adotados para se tratar o assunto 
proposto. 
 

Quanto ao referencial teórico, salienta-se que a pesquisa bibliográfica sobre a qual se constrói este 
tópico do projeto de pesquisa não pode deixar de lado as obras importantes sobre o tema específico. 
Nessa etapa, a revisão de literatura do projeto de pesquisa será, por definição, exploratória, mas se uma 
contribuição científica muito importante sobre o tema específico da pesquisa não for incluída na 
revisão de literatura, a proposta poderá a ser considerada "imatura" pelos avaliadores. 

Em se tratando da metodologia ou procedimentos, é importante observar que esse é o caminho traçado 
para atingir os objetivos do projeto. As ciências exatas ou biológicas dispõem de metodologias 
consagradas que podem ser entendidas como um conjunto de procedimentos reaplicáveis em qualquer 
situação por diferentes pesquisadores. A pesquisa que toma a língua(gem) envolve diversos campos do 
conhecimento que nem sempre dispõem de metodologias preestabelecidas. Dessa forma, deve-se 
elaborar um conjunto de procedimentos que, articulados numa sequência lógica, permitam atingir os 
objetivos preestabelecidos pelo projeto. É muito importante estar atento à coerência lógica dos 
procedimentos adotados e à sua relação com os objetivos do projeto. 

 

CRONOGRAMA 

Deverá apresentar um plano de execução das atividades descritas na metodologia do projeto, ou seja, 
um plano com enumeração clara das etapas da pesquisa e o tempo estimado para sua realização (abril 
de 2020 a dezembro de 2023). 
 

REFERÊNCIAS 
Listar em ordem alfabética somente os autores que foram citados na elaboração do projeto. 

Para referenciar corretamente as publicações, seguir as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) à disposição nas bibliotecas. 

 

FORMATAÇÃO E NUMERO DE PÁGINAS 

O anteprojeto para este processo seletivo deve ser apresentado com extensão mínima de 12 e máxima 

de 15 páginas, incluindo referências bibliográficas. O verso da folha não deve ser utilizado. 

O anteprojeto deve ter espaço 1,5 entre linhas, papel A4, fonte 12 (Arial). Na bibliografia, utilizar 

espaço simples. 

As margens devem ter as seguintes distâncias das bordas da folha: superior 3cm; inferior 2,5cm; 

esquerda 3cm; direita 3cm. 

As páginas devem ser numeradas, preferencialmente, na parte superior e ao centro da página. A 

contagem das páginas deve ter início no sumário do projeto (a capa não entra na numeração). 

Os títulos de cada item (justificativa, objetivos, etc.) devem ser escritos em caixa alta e em negrito, a 

partir da margem esquerda do texto. 
 

 

(*) Retificado pela Portaria nº. 729/2019 

 


