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ANEXO III 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 

BOLSAS DE INICIAÇÃO Á PESQUISA – ART. 170 

Título do Projeto (deverá ser redigido de forma clara e objetiva, explicitando em poucas 

palavras a temática  da pesquisa). 

 

Período de Execução  

Nome do(a) Professor(a) Orientador(a) 

Nome do(a) Aluno(a) Bolsita 

Área de Conhecimento 

Curso 

Fase do Curso 

Linha de Iniciação à Pesquisa 

Delimitação do Problema  (deverá expressar de forma precisa o objeto da pesquisa, 

constituindo-se da pergunta que é feita à teoria ou à prática do tema estudado). 

 

 
Texto limitado em 01 página

Justificativa (deverá contextualizar o tema da pesquisa quanto à sua relevância científica e 

social. Ao definir o tema da pesquisa, deve-se considerar qual a contribuição pessoal, 

acadêmica e profissional que o projeto pode oferecer). 

 

Texto limitado em 02 páginas

Objetivo Geral  
 

Texto limitado em 05 linhas

Objetivos Específicos (devem estar definidos de forma  clara  e mostrarem-se viáveis). 
 

Texto limitado em 01 página

Metodologia (devem ser relacionadas as informações que possam esclarecer como será 

desenvolvida a pesquisa. Detalhar o tipo de pesquisa e o método pelo qual se pretende 

chegar ao resultado, mencionando o universo abordado, técnicas, instrumentos, tipos de 

testes, análises, medições e materiais a serem utilizados). 
 

Texto limitado em 02 páginas

Resultados Esperados (deve mostrar o alcance que se pretende com a referida pesquisa, 

não só em termos de novos conhecimentos obtidos como também de produção científica 

elaborada na forma de trabalhos acadêmicos e artigos publicados em congresso e revistas 

científicas). 

 

Texto limitado em 01 página
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Plano de Trabalho (o projeto deve contar com um plano de trabalho, no qual estejam 

detalhadas as atividades e responsabilidades do professor orientador e aluno bolsista) 

 
Texto limitado em 01 página

Cronograma de Execução (detalhar e dimencionar numa ordenação lógica, as etapas 

necessárias para a execução do projeto em um período de 10 (dez) meses). 

Texto limitado em 01 página

Referências Bibliográficas (relacionar toda a literatura utilizada na realização do projeto, 

em ordem alfabética de acordo com as normas da ABN)T. 
 

Texto limitado em 01 página

 

OBS: Preencher a Proposta do Projeto respeitando o espaço sugerido em cada seção. O 
preenchimento de todos os campos é obrigatório. 
 
 

FORMATAÇÃO DO PROJETO 

- Espaçamento entrelinhas: 1,5 cm 

- Fonte: Times New Roman - tamanho 12 (doze). 

- Texto: deverá ser corrido, não ficando cada item (seção) em uma nova página. 

- Citação e referências: deverão seguir a padronização da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT. 

 


