PROJETO DE PESQUISA

O projeto de pesquisa deve ser apresentado de maneira clara e resumida, ocupando no
máximo 20 páginas digitadas em espaço duplo, necessariamente em documento tipo DOC, de
até 5Mb, e sem conter identificação do(s) autor(es) ou da Instituição onde o estudo / trabalho
/ pesquisa será realizado. Recomendase, para o corpo do trabalho, Times New Roman 12.
Solicitase que, após a capa, não se insira nomes que possam identificar aluno ou
orientador(es) uma vez que, para análise e emissão de pareceres, o projeto é
encaminhado às cegas para os pareceristas, descaracterizado quanto aos envolvidos,
linha e ou grupo de pesquisa.
As sugestões de campos e termos usados devem ser ponderadas e sofrerem adequações, de
acordo com os usos e necessidades da área de conhecimento em que se propõe o trabalho.
Ainda, havendo necessidade de aprovação de sua pesquisa também pelos Comitês de Ética
(em humanos e animais), protocole também no Comitê seu projeto.
Enquanto a Diretoria de Pesquisa analisa a proposta do ponto de vista do mérito científico,
exequibilidade, etc, é o Comitê de Ética que se pronuncia sobre a adequação, ou, não, do
projeto, do ponto de vista ético. São análises que correm paralelas e independentes.

Deve compreender:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Resumo (máximo 20 linhas);
Palavras – chave (mínimo de 3 palavras);
Introdução / Justificativa, com síntese da bibliografia fundamental;
Objetivos;
Plano de trabalho e cronograma de sua execução;
Material e Métodos / Metodologia;
Forma de análise dos resultados;
Referências Bibliográficas;
Anexos (quando necessário);
Formulário Previsão Orçamentária (quando necessário, conforme modelo da página
www.uninove.br/pesquisa).

A UNINOVE espera que o estudante, nos casos de Iniciação Científica (INIC), participe
intensamente na redação do projeto.
Quando houver projetos de INIC associados a um mesmo Projeto de Pesquisa Docente, é
imprescindível que para cada candidato a INIC haja uma parte bem definida designada,
mesmo que faça referência a outros projetos de INIC em solicitação ou em andamento.
A responsabilidade pelo projeto é do orientador, mas o estudante deve estar preparado para
discutilo e analisar os resultados.

Atenção: A identificação é permitida apenas na capa e em cabeçalho, no campo próprio da
autoria no Formulário de Submissão (on line).

Pr ojeto de Pesquisa
Tópicos necessários



Capa – essencial (modelo abaixo).



Cópia do Parecer do Comitê de Ética do Projeto de Iniciação Científica aprovado
(quando necessário), caso não haja a aprovação ainda, enviálo concomitantemente ao
Comitê de Ética para avaliação.



Resumo da Pesquisa (máximo 20 linhas)  o resumo não deve ter parágrafos e deve
conter justificativa, os objetivos e indicações da metodologia.



Palavras – Chave – após o resumo, os autores devem colocar no mínimo 3 palavras
chave que representem / identifiquem o estudo proposto.



Introdução / Justificativa  referencial teórico científico que justifica e demonstra a
relevância da pesquisa, e ainda, aponta seus objetivos, com bibliografia consistente e
atualizada.



Objetivos  da pesquisa realizada. Não devem ser colocados os objetivos do projeto mãe,
e sim os objetivos específicos do projeto desenvolvido pelo (a) bolsista.



Plano de Trabalho e cronograma de sua execução – deve apresentar a viabilidade das
etapas para a execução do projeto no prazo previsto para a realização do mesmo (12
meses) conforme vigência do Programa de Iniciação Científica / Projeto Docente.



Material e Métodos / Metodologia  descrição detalhada de toda a metodologia a ser
aplicada no desenvolvimento da pesquisa, inclusive a metodologia de obtenção de dados,
quando houver.



Forma de Análise dos Resultados – descrição sintetizada de como se procederá a
análise dos dados.



Referências Bibliográficas.



Anexos  quando houver.



Formulário Previsão Orçamentária  eventualmente, há necessidade da inserção de
planilha de custos. Sendo o caso, a planilha encontrase disponível nesta mesma página.
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[ TÍTULO DO PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA ]

Bolsista : [ nome do bolsista ]
Orientador: [ nome do orientador ]

[ local ]
[ dia ] de [ mês ] de [ ano ]

