
                                                                    
 
 
 
 
 

 

ANEXO I – MODELO DE PROJETO DE PESQUISA 

 

Observações gerais: 

O projeto deve ser sucinto, contendo um número máximo de 15 páginas utilizar 

fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, espaço entre linhas 1,5 

, com margem superior de 3,0 cm, inferior de 2,0 cm, esquerda de 3,0cm e direita de 

2,0 cm., títulos das seções devem estar em negrito. 

 

O Projeto de Pesquisa deve trazer os seguintes itens e seções: 

 

a) Cabeçalho: 

Título (O título deve representar adequadamente o conteúdo do trabalho). 

Nome do Candidato/a. 

Linha de pesquisa de aderência do projeto (conforme linhas disponíveis na 

página eletrônica do Programa www.feevale.br/pgdiversidade). 

Sugestão de orientador/a: 

Data: mês e ano 

 

b) Em sequência, as seguintes seções devem compor o projeto: 

 

1. Apresentação e justificativa do tema. 

Apresentar e contextualizar objetivamente o tema. Indicar a relevância do tema 

no contexto dos estudos interdisciplinares, destacando os interesses científicos 

(teóricos) e práticos (político-sociais) que motivam a realização da pesquisa no tema 

proposto, bem como a construção do objeto de pesquisa. 

Deverá ser explicitado como o tema e o objeto de pesquisa proposto está 

articulado com a trajetória de produção intelectual e de pesquisa do candidato, bem 

como a aderência à área de Diversidade e Inclusão, à Linha de Pesquisa de aderência 

do projeto e articulação com os grupos de pesquisa 

 

2. Qualificação provisória do problema de pesquisa. 

Fundamentação teórica, indicando o conhecimento vigente sobre o tema e 

destaque aos princípios explicativos que serão adotados para orientar o processo 



                                                                    
 
 
 
 
 

 

analítico-interpretativo em torno do problema proposto. Indicação de uma ou mais 

questões sociais e sua conversão em problema científico, ou seja, explicitação da/s 

questão/ões fundante do processo investigativo. 

 

3. Objetivos de pesquisa  

- Objetivo geral 

- Objetivos específicos 

 

4. Procedimentos metodológicos  

Indicar os caminhos metodológicos (técnicas e procedimentos) a serem 

seguidos na concretização do objeto de estudo (definição do campo de pesquisa, 

escolha dos métodos e técnicas de investigação). É esperado que o candidato explicite 

como os caminhos metodológicos estão relacionados com o objeto de pesquisa e seus 

objetivos. 

 

5. Principais referências bibliográficas: 

As referências devem seguir o padrão ABNT. 

 

 

 

 


