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O que é um projeto?

Latim - pro-jicere = colocar adiante



Projeto de Pesquisa

O que é pesquisa?

Exercício ou a prática da busca do 
conhecimento, conduzido por meio do 

método científico escolhido.
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O que é o conhecimento 
científico?

• Conhecimento racional, 
sistemático, exato e 
verificável da realidade. 

• Baseia-se na 
metodologia científica. 

TESTÁVEL
REPRODUTÍVEL
DETERMINISTA
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O que é um projeto de pesquisa?

Documento onde é organizada e descrita uma
proposta de pesquisa com as seguintes
finalidades:

a) Orientar o pesquisador durante o percurso
de investigação;

b) Captar recursos financeiros;

c) Comunicar os propósitos da pesquisa para
a comunidade científica.
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O que é um bom projeto de pesquisa?

•Originalidade

•Rigor científico

•Elegância

•Atende aos objetivos
do edital/chamada
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Ciência

Tipo especial de 
conhecimento 

caracterizado por 
buscar saídas 
inteligentes a 

problemas cuja 
solução não existe no 

repertório 
disponível.
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Rigor Científico

A integridade da 
pesquisa deve ser 
um valor absoluto 

tanto para os 
pesquisadores 

individuais como 
para as 

instituições 
envolvidas com 

essas atividades.

São princípios gerais:

•Honestidade

•Confiabilidade

•Objetividade

• Imparcialidade

•Cuidado

•Respeito

•Veracidade

•Responsabilidade
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http://www.abc.org.br/IMG/pdf/doc-4311.pdf
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Elegância Científica
A elegância do texto científico
consiste na forma rigorosa com
que é tratado o assunto,
especialmente no que diz respeito:

- à clareza das definições dos
termos;

- à precisão dos conceitos;

- ao rigor das divisões e das
classificações dos objetos tratados;

- à evidência da argumentação.
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Elegância 

Científica

Definições claras, divisões

precisas e argumentação

estruturada dão garantia à

interpretação do texto,

assim como o rigor das

técnicas dá garantia ao

processo de investigação.
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Visão do Financiador

Chamada Universal – MCTI/CNPq Nº01/ 2016
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Visão do Financiador
Chamada Pública N° 07/2014 –

FAPEG/UNIVERSAL
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Construção do Projeto de Pesquisa

A elaboração de qualquer projeto depende
de dois fatores fundamentais:

• A capacidade de construir uma imagem
mental de uma situação futura;

• A capacidade de conceber um plano de
ação a ser executado em um tempo
determinado que vai permitir sua
realização.
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Formulação do Problema

• Deve ser formulado como uma pergunta.

• Deve ser delimitado a uma dimensão viável. 

• Deve ter clareza. 

• Deve ser  preciso. 

• Deve apresentar referências empíricas.
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 A resposta já existe?

 Se já existe, satisfaz a minha dúvida?

 A resposta está completa?

 Existe algum detalhe que não foi
abordado nos outros estudos?
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Relação entre: 
Problema/Pergunta e 

Hipótese 

• Hipótese é a pergunta
respondida de forma
afirmativa.

• É a suposição que se faz
para explicar o que se
desconhece.
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Estrutura do Projeto

1. Caracterização do problema / Estado da arte
2. Objetivos e metas
3. Materiais e métodos / Metodologia e estratégia 

de ação
4. Resultados e impactos esperados
5. Riscos e dificuldades
6. Cronograma de execução
7. Orçamento
8. Contrapartida
9. Referencias bibliográficas
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Caracterização do 
Problema

Breve abordagem retrospectiva e
prospectiva, evidenciando os
gargalos e seus reflexos nas
diversas áreas, as perspectivas e
as soluções.

Deve incluir a importância
econômica e social, os aspectos
técnicos relacionados ao tema, e
as propostas de solução; sempre
baseados em informações
técnicas e científicas atuais.
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Objetivos e Metas
• O objetivo geral é apresentado na forma de um

enunciado que reúne, ao mesmo tempo, todos os
objetivos específicos.

• Os objetivos específicos indicam as ações
particulares que serão desenvolvidas para a
resolução do problema de pesquisa.

• As metas representam a quantificação dos
objetivos.
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Objetivos e Metas

Inclui indicadores mensuráveis de quantidade e
qualidade (devem ser mensuráveis para serem
avaliados).
Devem ser realísticos.
Devem ser exequíveis no prazo proposto.

CLAROS 
PRECISOS 
VERIFICÁVEIS
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1.3. Objetivos e metas a serem alcançados:
Objetivo geral
Realizar levantamento epidemiológico das condições sanitárias relativas à brucelose e tuberculose, em bovinos
do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, por meio de testes sorológicos, microbiológicos e moleculares e
relaciona-los a genética da paisagem.
Objetivos específicos
- Estabelecer a frequência da brucelose nos bovinos do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga;
- Estabelecer a frequência da tuberculose dos bovinos do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga;
- Realizar estudo macroscópico dos animais positivos ao teste sorológico para diagnóstico de brucelose e a
tuberculose;
- Fazer o isolamento microbiológico a partir de animais positivos para Brucella abortus;
- Fazer o isolamento microbiológico a partir de animais positivos para Mycobacterium bovis;
- Empregar o PCR em tempo real para detecção da Brucella abortus em amostras biológicas dos bovinos com
sorologia positiva para a infecção;

- Empregar o PCR em tempo real para detecção da Mycobacterium bovis em amostras biológicas dos bovinos
positivos ao teste de tuberculinização para a infecção;

- Avaliar a relação das variáveis edafoclimáticas, sócio-econômicas e zootécnicas com a frequência de brucelose
e tuberculose.

Metas
- Realizar 16 visitas de 12 dias as 433 propriedades do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga;
- Colher amostras de sangue de 16.550 bovinos;
- Tuberculinizar 16.550 bovinos;
- Executar 16.550 testes sorológicos pelo método do antígeno acidificado tamponado e aproximadamente 496
testes pelo método confirmatório de soroaglutinação lenta e 2-ME;

- Realizar no máximo 715 necropsias;
- Processar aproximadamente 1.984 culturas microbiológicas para Brucella abortus;
- Processar aproximadamente 879 culturas microbiológicas para Mycobacterium bovis;
- Realizar aproximadamente 992 testes de PCR para Brucella abortus;
- Realizar aproximadamente 438 testes de PCR para Mycobacterium bovis;
- Obter dados edafoclimáticos e sócioeconômicos dos três municípios que compõem do Sitio Histórico e
Patrimônio Kalunga;

- Obter dados edafoclimáticos, sócio-econômicos, indicadores zootécnicos e sanitários de 433 propriedades do
Sitio Histórico e Patrimônio Kalunga.
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Materiais e Métodos
Refere-se ao planejamento da pesquisa em sua
dimensão mais ampla.
O investigador estabelece os meios técnicos da
investigação, prevendo-se os instrumentos e
procedimentos necessários para a colheita e a
interpretação dos dados, incluindo delineamento
experimental e análise estatística, quando for o caso.
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Resultados e Impactos

Diferença entre os resultados e os impactos 
esperados

2016 2018 2022Projeto

Resultado

Impacto
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Riscos e Dificuldades
Todo trabalho científico a ser conduzido corre riscos
e passará por dificuldades, mas existem maneiras de
reduzi-los ou até mesmo de evitá-los, o que deve
fazer parte das estratégias.

Aponte as soluções

Levante os problemas 
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Cronograma de Execução 

O cronograma das atividades deve ser

detalhado e coerente com o encadeamento

lógico das atividades e guardar estreita relação

com o que foi descrito na metodologia.
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Orçamento

O orçamento deve ser realístico e conter o preço de

todos os itens, que devem estar separados por

elemento de despesa.



Projeto de Pesquisa

Orçamento

• Para estabelecer o orçamento deve ser feito um

levantamento do preço de todos os itens e,

posteriormente, separá-los por elemento de

despesa.

• Finalmente deve ser estabelecido o cronograma de

liberação da verba (quando solicitado pelo edital).
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Itens de Dispêndio

•Capital - equipamentos nacionais e importados, obras.

•Custeio - insumos, material bibliográfico, diárias,
passagens, serviços de terceiros pessoa física e jurídica
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 Solicitações deferidas com corte orçamentário

 Solicitações aprovadas por mérito e não contempladas

 Solicitações indeferidas quanto ao mérito (ad hoc)

 Solicitações indeferidas por produção do coordenador
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Causas de Insucesso

1. Não aderência ao perfil do edital

Por melhor que seja um projeto, ele precisa estar
adequado às especificações do edital, seja em relação ao
tema/linha de pesquisa ou à verba disponibilizada.

2. Formatação inadequada

Quando estiver escrevendo um projeto de pesquisa
verifique aspectos como número de páginas/caracteres
indicados pelo edital/formulário, ordenação dos tópicos,
entre outros elementos de formatação.
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Causas de Insucesso

3. Escrita errada

A clareza e adequação da escrita às regras gramaticais
são cruciais à adequada apresentação de um projeto.
Uma boa proposta pode ter sua apresentação e avaliação
comprometidas por uma escrita inadequada.

4. Ausência de método científico

O projeto não é um texto de livre escrita, por isso, deve-
se ter atenção aos pontos específicos que devem ser
contemplados e ao tipo de informação que cada um
demanda.
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Causas de Insucesso

5. Recorte pouco relevante

Para ter boas chances de aceitação, é fundamental que o
projeto seja inovador e que ofereça uma contribuição
relevante à sua área de pesquisa.

6. Proposta fraca

O problema de pesquisa deve ser dotado de uma
complexidade condizente ao grau que o pesquisador
possua ou pretenda obter. Um projeto de doutorado
deve ter um recorte mais complexo que um de mestrado,
por exemplo.
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Causas de Insucesso

7. Falta de clareza na apresentação do problema de
pesquisa

Este é o primeiro contato do leitor com seu problema
de pesquisa, por isso seja o mais claro possível para
evitar restem dúvidas sobre questão proposta e sua
relevância.

8. Tema não prioritário

Ainda que o tema da pesquisa seja pertinente ao edital,
ele pode não ser uma prioridade no momento.
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Causas de Insucesso

9. Proposta mal justificada

Além de bem apresentado, o problema de pesquisa
precisa ser bem justificado. Cabe ao autor do projeto
destacar a importância de seu recorte pesquisa e a
contribuição que este pode oferecer.

10. Problema genérico demais

Se o recorte do problema de pesquisa não for claro, o
projeto tenderá a parecer inconsistente dada à sua
generalidade. Um bom recorte é fundamental para que
se vislumbre resultados relevantes.
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Causas de Insucesso

11. Proposta muito ambiciosa 

A complexidade do projeto e recorte da pesquisa devem 
estar adequados ao grau de maturidade do pesquisador e 
ao tempo em que a pesquisa terá para ser desenvolvida.

12. Argumentação parcial 

A construção de um problema de pesquisa bem
embasado passa pela apresentação de um ponto de vista
e reconhecimento de seus contra-argumentos. Ater-se a
apenas um dos lados do debate pode enfraquecer sua
argumentação.
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Causas de Insucesso

13. Hipótese inconsistente

Para ser consistente, a hipótese deve ser sustentada
argumentativamente a partir de informações
apresentadas e defendidas ao longo do projeto.

14. Hipótese óbvia

A hipótese, assim como recorte do problema, deve
apresentar certo grau de ineditismo para oferecer
uma contribuição relevante ao campo do
conhecimento.
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Causas de Insucesso

15. Metodologia inconsistente
Por melhor que seja o recorte do problema, é
fundamental que se esclareçam as etapas da pesquisa
e o método que será utilizado para compreender o
problema apresentado e buscar a comprovação da
hipótese.

16. Metodologia inadequada
Nem sempre a metodologia mais difundida em sua
área de pesquisa é a mais adequada ao seu problema.
A adequação entre os dois é fundamental para a
construção de um projeto consistente.
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Causas de Insucesso

17. Bibliografia fraca
Para demonstrar sua pertinência, o projeto de
pesquisa deve colocar o problema apresentado em
diálogo com outras pesquisas e obras relevantes à sua
área.

18. Bibliografia desatualizada
Para demonstrar domínio sobre o problema, é
importante consultar e apresentar as discussões mais
recentes sobre seu tema, ainda que estas não sejam
cruciais à sua pesquisa.
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Causas de Insucesso

19. Falta de domínio sobre o problema

Sendo o projeto uma estrutura de partes que se

complementam, lacunas ou erros em quaisquer de

suas partes pode transmitir a impressão de falta de

domínio sobre o problema. Por isso, antes de enviar o

projeto é fundamental conferir se seu texto e

argumentação estão claros e coesos.



Projeto de Pesquisa – Comunicação dos Resultados



Resultados Negativos em Pesquisa



Journal of Interesting Negative Results

in Natural Language Processing

and

Machine Learnin
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Fluxo do Conhecimento

preparação

publicação redação

análise

descoberta

divulgação

avaliação

Modelo multi-ciclíco do fluxo de trabalho de pesquisa



1. Produção 

(conhecimento 

científico)

2. Comunicação 

(avaliação pela 

comunidade científica)

3. Marketing 

científico

4. Comunicação 

entre pares 

(primária)

5. Comunicação 

externa 

(secundária –

comunidade 

científica6. Fator de 

Impacto - FI

7. Impacto 

Social

8. Visibilidade 

Científica

Ciência

Mecanismos de 

recuperação da 

informação

Sistema de 

Indexação

Indicadores de 
Visibilidade



Fluxo do Conhecimento

C
an

ai
s 

Fo
rm

ai
s • Periódicos 

científicos

• Livros

• Capítulos de 
livros

• Obras de 
referencia

• Relatórios de 
pesquisa

C
an

ai
s 

In
fo

rm
ai

s • Participação 
em eventos

• Reuniões 
científicas

• Listas de 
discussão

• Contatos 
interpessoais

• Outros 
recursos 
informais



“Inovações em Comunicação Científica” mantida pela Universidade de Utrecht (NE) 

AVALIAÇÃO DESCOBERTA

ANÁLISE 

REDAÇÃOPUBLICAÇÃO 

DIVULGAÇÃO

2005

2010

A
n

alysis
O

u
tr

ea
ch



Inovações em Comunicação Científica
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Formas de Comunicação Científica

Trabalhos Monográficos

• O prefixo grego monos (de onde derivam

palavras como monge, mosteiro, monossílabo,

monolítico, etc.) corresponde ao latim solus

(solteiro, solitário, solicitude).

MONO =  “um só” 

GRAFHEIN = “escrever”

• Etimologicamente, monografia define um

trabalho intelectual concentrado em um único

assunto.
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Tipos de Trabalhos Monográficos/Científicos

• Trabalho de Conclusão de Curso
• Monografia de Especialização
• Dissertação
• Tese
• Publicação Científica Arbitrada (Nota ou

Comunicação Científica, Relato de Caso, Artigo
Científico, Artigo de Revisão de Literatura)

• Publicação em Eventos (Resumo Simples, Resumo
Expandido, Artigo Completo) – Anais ou
Suplementos de Periódicos Científicos

• Resenha
• Projeto de Pesquisa
• Texto de Divulgação Científica
• Relatórios e Informes Científicos
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Relatório de Pesquisa

• Documento que mostra como o projeto foi

executado, que dados foram coletados, como

esses dados foram analisados e que resultados

podem ser extraídos.

• O projeto deve ser retomado no relatório, não

mais como proposta de trabalho, mas como

relato da realização desse trabalho.
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Relatório de Pesquisa

• É um elemento de tomada de decisão e não a
própria decisão.

• Deve dar ao leitor uma clara compreensão
dos fatos, dados e conclusões.

• Documento por si só explicativo, ou seja, sua
leitura deve dispensar esclarecimentos
posteriores por parte do pesquisador.

• Tarefa parcial ou final de um trabalho de
pesquisa (ou de uma parte da pesquisa).



Relatório de Pesquisa



Relatório de Pesquisa



Relatório de Pesquisa

Elementos

• Identificação

• Introdução

• Fundamentação teórica

• Objetivos

• Metodologia

• Análise dos dados e Resultados

• Considerações finais

• Referências bibliográficas

• Discussão



Relatório de Pesquisa

Título

• Deve identificar o trabalho realizado de

forma concisa e objetiva.

• Sugere-se evitar títulos muito longos.

• Um bom título (com 10 a 12 palavras de

extensão) utilizará termos descritivos e

frases que destacam de forma acurada a

essência do artigo.
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Folha de Rosto

A folha de rosto (não confundir com a capa) deve
trazer as seguintes informações:

• Título da pesquisa;

• Nome da instituição

• Nome do grupo ou de seus participantes (nome
completo);

• Período a que se refere o relatório;

• Local e data.

estas informações devem ser distribuídas de
maneira clara e equilibrada na página.
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Índice ou Conteúdo do Relatório 

É parte essencial de um relatório de pesquisa pois:

• Auxilia o leitor a familiarizar-se com o trabalho;

• Facilita seu manuseio;

• Permite que as informações sejam localizadas com
facilidade.

o índice deve conter uma lista de assuntos tratados
no relatório, de maneira organizada, com indicação da
numeração da pagina respectiva.



Relatório de Pesquisa

Resumo

Descrever, em no máximo 250 palavras, de
forma objetiva, o trabalho realizado, contendo
as seguintes informações:

• Motivo de realização do trabalho;

• Metodologia utilizada;

• Principal resultado;

• Principal conclusão.
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Palavras-chave

Palavras (ou um grupo
delas) que descrevem o
tema de um site ou o
assunto de um texto.

Usadas pelas ferramentas
de busca com o propósito
de apresentar resultados
relevantes e precisos.
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Palavras-chave
• Leia seu artigo e liste os termos/frases que são usados

repetidamente no texto.

• Certifique-se de que esta lista inclui todos os principais
termos/frases e algumas palavras-chave adicionais.

• Inclua variantes de um termo/frase (rim e renal),
nomes de medicamentos, procedimentos, .....

• Inclua abreviaturas comuns de termos (HIV).

• Use uma lista de vocabulário/termos comum ou
padrão de indexação em sua disciplina (GeoRef, ERIC
Thesaurus, PsycInfo, ChemWeb, BIOSIS Search Guide,
MeSH Thesaurus).
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Introdução

• Explique o que você pesquisou, ou seja, o seu
objeto de pesquisa.

• Como na justificativa do projeto, convença seu
leitor de que sua pesquisa é relevante.

• Faça um pequeno histórico dessa ideia, conte
de onde ela surgiu e por quê.

• Mostre, sutilmente, para seu leitor que seu
trabalho merece ser lido.
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Fundamentação Teórica

Corresponde à descrição do ESTADO DA ARTE

em relação ao assunto pesquisado

fundamentado em revisão bibliográfica

consistente e atualizada pode partir do que

está no projeto, desde que seja feita a

atualização e a sincronização com os

resultados obtidos.
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Fundamentação Teórica

• Apresente o aparato teórico que deu suporte à
pesquisa, que ajudou a levantar hipóteses e a
estabelecer os objetivos.

• Esclareça conceitos importantes; apresente,
discuta e posicione-se a respeito de diferentes
visões ou abordagens; mostre que você
conhece o que se diz sobre o assunto,
discutindo questões polêmicas ou
problematizando algumas delas e explicite
sempre seu posicionamento nessas discussões.
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Fundamentação Teórica

• No último parágrafo coloque o OBJETIVO /
HIPÓTESE (considerar o projeto original)

• Objetivos normalmente aparecem em forma de
itens que começam com verbos: ex.: verificar a
influencia de x em y; com base em x propor
uma tipologia de Y;, entre outros.

• As hipóteses, por sua vez, são apresentadas de
forma resumida e seguidas de breves
justificativas (ex.: acredita-se que ... uma vez
que ...)
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Metodologia

Descrição dos métodos, etapas

/processos, equipamentos e demais

recursos utilizados no desenvolvimento

do trabalho.
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Metodologia

Utiliza diferentes ferramentas conforme a
área específica do conhecimento.
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Resultados

• Apresente os dados em tabelas e/ou gráficos,
seguidas de reflexões teóricas sobre eles, a fim
de fazer generalizações, tecer explicações,
corroborar ou refutar as hipóteses e responder
à questão proposta para a pesquisa.

• Verifique se os objetivos propostos para a
pesquisa estão sendo devidamente
contemplados.

• Se for o caso, proponha na discussão dos
resultados, uma reestruturação da teoria.
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Resultados

• Como, muito provavelmente, não vai ser
possível explicar tudo o que os dados
mostram, nem resolver todos os
problemas teóricos e empíricos, este é o
momento de apresentar para o leitor os
questionamentos que ainda restam e que
poderão ser investigados em futuras
pesquisas.
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Discussão

• Abordagem dos resultados obtidos em
relação ao estado da arte do assunto
destacando os detalhes e comparações
mais relevantes.

• Se for o caso, citar as dificuldades
encontradas no desenvolvimento da
investigação.
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Discussão Fofoca
• Tipo de discussão que se limita a comparar os dados

obtidos com os da literatura.
•Uma forma caricaturesca é: “O tempo médio de floração

foi de 5 dias. Segundo Silva (2003) esse tempo foi de 4
dias, mas Zaccharias (2001) registrou tempo de 7 dias”.
Ou seja, fulano achou x, sicrano y, beltrano z e eu achei w.
•A Discussão Fofoca pode até ser uma parte da Discussão,

mas não sua essência. Você pode comparar dados para
chegar a alguma coisa. Pode comparar para demonstrar
ao leitor que seus dados são válidos (não basta usar a
técnica apropriada, é necessário mostrar que a usou
adequadamente).
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Conclusão 

• A partir da discussão dos resultados,
concluir se os objetivos propostos foram
alcançados.

• Devem constar eventuais críticas e
sugestões.



Relatório de Pesquisa

Conclusões X Considerações Finais
• Raramente chega-se realmente a conclusões muito

definitivas, por isso, em muitos casos é melhor chamar
essa seção de “considerações finais” e deixar a palavra
“conclusão” para os casos em que ela realmente
ocorrer.

• Dadas às particularidades e restrições de cada pesquisa,
normalmente, o que obtém-se são indícios, tendências
e não conclusões.

• No momento do fechamento da pesquisa, retome os
objetivos propostos na introdução, faça um breve
resumo do que foi feito e apresente as principais
conclusões ou considerações, que são consequências do
que foi feito e não tiradas do acaso.
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Conclusão - Perspectivas

• Ao final da conclusão podem ser
apresentadas perspectivas de
continuidade e possibilidades de
desdobramento do trabalho.

• Caso o projeto não tenha sido concluído,
devem ser apresentadas as próximas
etapas a serem desenvolvidas e descritas
as perspectiva de continuidade ou
desdobramento do trabalho.
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Referências Bibliográficas

• Listagem com as fontes utilizadas
para a elaboração do trabalho,
apresentadas em ordem alfabética
conforme norma ABNT para citação
de referências.
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Agradecimentos
• Devem constar no final do relatório os agradecimentos

aos respectivos órgãos ou instituições que contribuíram
para o desenvolvimento do trabalho.

Produção Técnico-Científica
• Informar participações dos pesquisadores em seminários,

cursos, encontros científicos, palestras, congressos etc.,
desenvolvidas durante a vigência do projeto.

• Listar a produção intelectual decorrente do projeto
publicada e encaminhada para publicação (anexar cópias
– se exigido).

• Listar os produtos técnicos decorrentes do projeto (anexar
cópias – se exigido).
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Anexos e Apêndices

• Pareceres de comitês de ética

• Leis e Normas

• Fichas clínicas

• Questionários

• Roteiros de entrevistas

• Guia de observação

• Glossários

• Fluxogramas

• Mapas
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Não consegui executar os
objetivos na totalidade!!!!!!!!!

1. Deixar claro quais objetivos e a porcentagem de
atividades executadas em cada um deles.

2. Justificar de forma clara e consistente os objetivos
e/ou as atividades que não foram executadas.

3. Caprichar ainda mais na apresentação e discussão
dos resultados obtidos.
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Não consegui finalizar o
projeto no prazo previsto!!!!!!!!!

1. Isso é grave, você deveria ter solicitado
prorrogação.

2. Deve apresentar o que for possível de resultados.

3. Provavelmente seu relatório não será aprovado e
você terá que envia-lo novamente.

4. Finalize as atividades do projeto para que quando
a cobrança da agencia de fomento chegar você
possa fazer o relatório de forma satisfatória.
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Executei mais atividades que o
previsto no projeto!!!!!!!!!

1. Informe as atividades e os resultados.

2. Isso significa que você maximizou os recursos
recebidos.

3. Melhor informar atividades e resultados
adicionais que explicar a não realização de
atividades e a ausência de resultados.
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Somente o técnico da agência
de fomento é que avalia o relatório???????

1. As agencias possuem técnicos qualificados, mas
incapazes de fazer avaliação de mérito em todas
as situações e áreas do conhecimento.

2. Caso ele não consiga fazer a avaliação, o relatório
será encaminhado para um ad hoc, ou seja, não
adianta enrolar, a franqueza é sempre a melhor
justificativa.
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Normas para Apresentação do Trabalho Final de 
Iniciação Científica

1. O trabalho final deverá ser elaborado no formato de
um artigo científico,

2. Deverá ser revisado pelo orientador e obedecer ao número
mínimo de 05 (cinco) e ao limite máximo de 20 (vinte)
páginas

3. Deverá ser redigido de acordo com o template da área.
4. Obedecerá a seguinte formatação: fonte Times New Roman

12, espaçamento 1,5 entre linhas, folha A4-retrato, margens
de 2,5cm (superior, inferior, esquerda e direita).

5. No rodapé da primeira página, deverá constar a frase:
“revisado pelo orientador”.

6. O orientador deverá fazer o envio do arquivo no formato
“pdf” por meio do SICT.
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Normas para Apresentação do Trabalho Final de 
Iniciação Tecnológica

1. O trabalho final de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação deverá ser elaborado
respeitando-se o modelo definido pelo Comitê
Institucional de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação.

2. Deverá ser redigido de acordo com o template.

3. O orientador deverá fazer o envio do arquivo no
formato “pdf” por meio do SICT.
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Cronograma de Avaliação do Trabalho Final de 
Iniciação Científica

1. Os trabalhos considerados adequados a serem apresentados no
Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica, serão aqueles com
parecer final “aprovado” até o dia 25/09/2016.

2. Datas importantes:
 01/07 a 15/07/2016 - envio pelo estudante do trabalho final

ao(a) orientador (a).
 até 08/08/2016 - sistema SICT estará aberto para o envio da

versão final do trabalho pelo(a) orientador (a).
 09/08 a 12/09/2016 - primeira revisão, realizada pelo Comitê

Institucional de Iniciação Científica.
 13/09 a 18/09/2016 - sistema SICT estará aberto para o envio do

trabalho final corrigido, respeitando o parecer emitido pelo
Comitê Institucional de Iniciação Científica.

 19/09 a 25/09/2016 – última avaliação dos trabalhos
"retificados" de Iniciação Científica pelo Comitê Institucional.
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Obrigada pela atenção!
Profa. Maria Clorinda Soares Fioravanti


