
 

 

ROTEIRO PARA FORMATAÇÃO DE 
PROJETO DE PESQUISA PARA BOLSA 

A) Projeto 

 
O Projeto de Pesquisa deve demonstrar claramente os desafios científicos ou técnicos a serem 

superados pela pesquisa proposta, os meios e métodos para isso e a relevância dos resultados 

esperados para o avanço do conhecimento na área. 

B) Formatação 
 
Para facilitar a leitura pelos revisores o texto deve ser impresso com espaçamento 1.5 e tipo 

equivalente a Times New Roman 12 com margens de 3,0 cm superior e esquerda e 2,0 cm 

inferior e direita. As figuras e tabelas, se houver, devem ter uma legenda explicativa e devem 

ser numeradas para serem referenciadas no texto. 

 

ESTRUTURA DO PROJETO 
 
Recomenda-se que o projeto seja estruturado conforme descrito a seguir, utilizando os títulos 

listados abaixo. 

1) Folhas de rosto: devem conter título do projeto de pesquisa, nome do Orientador, nome do 

Orientando, Instituição Sede e resumo de 20 linhas. 

2) Objetivos: Clara delimitação dos objetivos da pesquisa e sua fundamentação. Cite trabalhos 

relevantes na área, conforme necessário. 

3) Metodologia: explicite os desafios científicos e tecnológicos que o projeto se propõe a 

superar para atingir os objetivos. Descreva com que meios e métodos estes desafios poderão 

ser vencidos. Cite referências que ajudem os assessores que analisarão a proposta a 

entenderem que os desafios mencionados não foram ainda vencidos (ou 2 ainda não foram 

vencidos de forma adequada) e que poderão ser vencidos com os métodos e meios da proposta 

em análise. 

4) Resultados esperados: descrição pormenorizada dos indicadores a serem alcançados, o 

progresso científico e tecnológico esperado, o impacto para o desenvolvimento do estado, as 

criações ou inovações tecnológicas a serem obtidas, bem como suas aplicações industriais, 

quando for o caso. 

5) Cronograma: de execução das atividades previstas, contendo especificação das metas, 

ações e indicadores para a conclusão do projeto de acordo com o prazo máximo de execução. 


