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MODELO DE PROJETO DE PESQUISA
O projeto de pesquisa deve ter no máximo 20 páginas e ser apresentado no seguinte formato.
Fonte: Times New Roman. Tamanho: 12. Espaçamento entre linhas 1,5. Parágrafo de 1,25
cm. O tamanho da folha deve ser A4, margem esquerda e superior de 3 cm, direita e inferior
de 2 cm. Numerar as páginas com algarismos arábicos a partir da introdução. Não numerar as
páginas dos elementos pré-textuais. As citações e referências bibliográficas devem ser
utilizadas de acordo com o que consta nas Normas para elaboração de textos da UNIFALMG,
disponível
em
https://www.unifalmg.edu.br/ppgcea/files/manual_para_normalizacao_da_Unifal-MG-nov-2006.pdf e suas
atualizações.

Capa
Utilizar o cabeçalho disponível neste documento. Na capa deve constar: nome do mestrando e
o título, centralizados. O seguinte texto: Projeto de Pesquisa apresentado como parte dos
requisitos para a obtenção do título de Mestre em Ciência e Engenharia Ambiental pelo
Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Alfenas. Linha de pesquisa:
xxxxxxx. Orientador: xxxxxx, deve estar alinhado à direita em 10cm. No final da página,
centralizado, o ano de depósito (entrega).

Estrutura do Projeto de Pesquisa

Resumo: tem o objetivo principal de fornecer uma visão geral da investigação
Palavras chave: São termos compostos por uma ou mais palavras e são os principais
instrumentos da busca.
1. Introdução: Pertinência e adequação do projeto ao Programa e à Linha de Pesquisa
indicados. Justificativa do Projeto. Definição dos objetivos gerais e específicos do
projeto.
2. Revisão Bibliográfica: fundamentação teórica, estado da arte do tema da pesquisa,
inserção do projeto dentro das pesquisas existentes, revisão da bibliografia nacional e
internacional.
3. Metodologia: Explicitação dos materiais, métodos e técnicas de investigação que
permitirão alcançar os objetivos propostos.
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4. Cronograma das Atividades: definição do cronograma físico das atividades
previstas.
5. Forma de Análise dos Resultados: apresentar os indicadores que permitirão a
avaliação do projeto no que diz respeito ao alcance dos objetivos declarados.
Referências

Observações
a) o projeto de pesquisa deverá conter a assinatura do Mestrando e Orientador.
b) seguir todas as normas indicadas neste documento.
c) o projeto de pesquisa deverá ser encaminhado (via SEI) ao Colegiado do PPGCEA juntamente
com o termo de sigilo e confidencialidade, devidamente assinados.

