PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROCESSOS E MANIFESTAÇÕES
CULTURAIS

Orientações para elaboração do projeto de pesquisa de doutorado

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA
Título do projeto:
Nome do(a) proponente:
Linha de pesquisa a que a proposta se vincula:
Sugestão de orientador(a):
Data:

2. DETALHAMENTO DA PROPOSTA DE PESQUISA
2.1 Apresentação e justificativa do tema:
Apresentar e contextualizar objetivamente o tema, mediante (a) a explicitação da tese e
o esclarecimento de sua relevância e originalidade em relação aos estudos da área da
cultura, visualizada a partir de uma perspectiva interdisciplinar; (b) a indicação de
benefícios científicos, sociais e profissionais que motivam sua investigação.

2.2 Qualificação, ainda que provisória, do problema de pesquisa e exposição de
fundamentos teóricos:
Esclarecer a questão que orienta o processo investigativo, mediante (a) a explicitação do
problema científico ou da hipótese que encaminha a tese e que motiva a realização da
pesquisa; (b) a exposição sucinta da fundamentação teórica que irá orientar o processo
analítico-interpretativo do problema ou da hipótese, por meio da revisão do
conhecimento já estabelecido sobre o tema e da referência aos principais autores; (c) a
explanação das principais categorias que serão adotadas para orientar a investigação.

2.3 Definição dos objetivos de pesquisa:
- Objetivo geral
- Objetivos específicos

2. 4 Explicitação dos procedimentos metodológicos
Indicar os caminhos metodológicos a serem seguidos para a concretização do objeto de
estudo, mediante (a) a definição do corpus da pesquisa, (b) a escolha dos métodos e
técnicas de investigação.

2. 5 Referências bibliográficas:
Apresentar as referências, segundo as normas da ABNT.

Observações gerais:
O projeto deve ser sucinto, sendo exposto em, no máximo, 10 páginas; ser redigido em
fonte Times New Roman, tamanho 12; apresentar espaço entre linhas de 1,5 cm,
margem superior de 3,0 cm, inferior de 2,0 cm, esquerda de 3,0cm e direita de 2,0 cm e
alinhamento justificado.
A correção linguística e a organização lógica devem ser consideradas no processo de
redação.

