
DO ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA  

REFERENTE AO EDITAL 001 PPGG/NCET/UNIR-2017 
 

Características de um Projeto de Pesquisa: o projeto de pesquisa deve apresentar 

consistência teórica e metodológica; exequibilidade da proposta de trabalho e seu enquadramento 

na Geografia e linha de pesquisa indicada pelo candidato na ficha de inscrição. No projeto de 

pesquisa é importante a presença dos seguintes itens: 1) Estruturação do projeto à luz da ABNT; 

2) Referencial teórico-conceitual adequado ao tema e à linha de pesquisa que optou; 3) Coerência 

entre os objetivos propostos e metodologia utilizada; 4) Objetividade e viabilidade da proposta; 5) 

Viabilidade espaço-temporal; 6) Bibliografia apresentada no projeto. O projeto de pesquisa deverá 

conter o plano de trabalho do estudo que se pretende desenvolver no Curso de Pós-Graduação em 

Geografia conforme roteiro abaixo e devidamente assinado com a declaração de próprio punho 

que o projeto é de autoria do (a) candidato (a): No mínimo 10 (dez) e no máximo 15(quinze) 

páginas, de capa a capa, totalmente preenchidas, com margens de 03 (três) centímetros à 

esquerda, dois à direita e inferior, digitadas na fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12 e 

espaço 1,5, em consonância com a Linha de Pesquisa escolhida e o(s) tema(s) para orientação: 

 

Capa contendo: a) Título; b) Nome do candidato (e identificação de possíveis orientadores); c) 

E-mail e telefone do candidato; d) Endereço do Curriculum Lattes; e) Área de concentração e linha 

de pesquisa. 
 
Folha de rosto (declaração assinada de que tal projeto é de autoria do (a) candidato (a); 

 

Resumo e Palavras-chave (no máximo 4); 
 

Introdução/justificativa: (apresentar o problema a ser estudado, o(s) principal (ais) 

questionamento(s), ou hipótese(s) - quando houver, seguida(s) da(s) justificativa(s) sobre a 

relevância da pesquisa; 
 
Objetivo geral e objetivos específicos; 

 

Referencial Teórico-conceitual básico: revisão bibliográfica sobre o tema escolhido; 

 

Metodologia: apresentar o referencial teórico metodológico bem como as etapas ordenadas, os 

meios (instrumentos) e fontes que serão utilizados para levantar, tratar e analisar as informações 

a serem coletadas de acordo com o projeto e os procedimentos operacionais a serem empregados 

em cada etapa; 
 
Resultados e/ou impactos esperados 
 

Cronograma de execução: (elaborar o cronograma de execução de acordo com o tempo de 

duração do curso); 
 
Referências: (indicar as referências de acordo com as normas da ABNT – NBR 6023 – /2002); 
Obs.: para efeito de contagem de páginas, não serão computadas as páginas 

referentes aos elementos: capa, sumário e resumo. 
 
Recomenda-se a consulta ao Portal de Periódicos CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br) 

como fonte de revisão bibliográfica e atualização teórica. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/

