Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental
Orientações para elaboração do Projeto de Mestrado ou Doutorado
Conforme estabelecido no Art. 35 do regimento do Programa de Pós-Graduação
em Qualidade Ambiental: o aluno deverá elaborar, juntamente com o Orientador,
o seu Projeto de Dissertação ou de Tese, que será encaminhado à Comissão de
Pós-Graduação, obedecendo ao calendário anualmente estabelecido pela
Comissão.
O Projeto deve trazer os seguintes itens e seções:
a) Na primeira página:
Título: deve descrever adequadamente o conteúdo do trabalho.
Nome do Aluno
Linha de pesquisa de aderência do projeto (conforme as linhas descritas na
página eletrônica do Programa (http://www.feevale.br/qualidadeambiental).
Nome do orientador e co-orientador, quando for o caso
Data: mês e ano
b) A partir da segunda página (em sequência):
Resumo: Descrição concisa do projeto, informando brevemente o contexto e a
justificativa

do trabalho, objetivo

geral e metodologia

(sem

citações

bibliográficas). Limite de 250 palavras.
Palavras-chave: indicar cinco palavras ou expressões que não repitam palavras
do título.
1) Introdução: delimitar o problema da pesquisa, descrevendo a situação atual
do conhecimento científico sobre o tema com justificativa (limite de duas
páginas). A justificativa consiste em uma exposição sucinta, porém completa,
das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática que tornam
importante a realização da pesquisa.

2) Fundamentação teórica: descrever objetivamente, com base em referencial
teórico, o problema, focando sua relevância e originalidade no contexto da área
inserida e sua importância específica para o avanço do conhecimento. Aqui é
necessário considerar a produção bibliográfica prévia (proposições e conclusões
de autores nacionais e internacionais a respeito do assunto ou tema de
interesse). Os textos consultados devem ser preponderantemente de natureza
científica, publicados em periódicos científicos indexados. Utilizar citação
bibliográfica “Autor-Data”.
3) Objetivos:
- Objetivo geral
- Objetivos específicos
4) Material e Métodos ou Metodologia: deve informar como pretende realizar
a pesquisa. Os procedimentos indicados devem ser apropriados para alcançar
o(s) objetivo(s) proposto(s). Descrição de local, objeto de estudo, tamanho
amostral, métodos e técnicas a serem utilizados. Considerar os aspectos éticos
quando pertinente.
5) Cronograma de execução: tabela subdividida em trimestres com descrição
das atividades. Descrever as atividades em ordem de execução.
6) Orçamento: incluindo despesas de consumo, material permanente a ser
adquirido e fonte de financiamento do projeto.
7) Infraestrutura: informar sobre infraestrutura necessária (laboratórios que
serão utilizados).
8) Referências Bibliográficas: lista em ordem alfabética de todas as fontes de
informação citadas no texto, seguindo Prodanov e Freitas (2013) ou sugerindose padronização conforme ABNT.
9) Anexos e Apêndices (quando for o caso): devem ser citados no texto e
numerados sequencialmente. Considera-se apêndice quando o material for

elaborado pelo próprio autor do trabalho e anexo, quando o material se origina
de outras fontes.
Observações gerais:
- Utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, espaço
entre linhas 1,5.
- Numerar páginas.
- O texto deve ser contínuo, fluido, sem erros de redação, pontuação, acentuação
e concordância. Deve ainda estar fundamentado em trabalhos de natureza
científica, publicados em literatura especializada. É preciso evitar frases soltas,
citações sem comentários e ausência de ligações entre os diversos elementos
componentes do texto.
IMPORTANTE: a proposta deve ter aderência à área de concentração
QUALIDADE AMBIENTAL.
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