
ANEXO I 

ROTEIRO SUGERIDO PARA O PROJETO DE PESQUISA 

 

O projeto de pesquisa deve ser apresentado de maneira clara e resumida, 

ocupando no máximo 20 páginas digitadas em espaçamento 1,5 e tipo equivalente a 

Times New Roman 12 com margens de 2,5 cm à esquerda e direita e 2,5 cm inferior e 

superior e Justificado. O projeto deve ser encaminhado como documento tipo DOC ou 

PDF de até 5Mb para o e-mail pesquisa@unar.edu.br 

1) Folhas de rosto: contendo título do projeto de pesquisa proposto, nome do Bolsista e 

do Orientador , Instituição Sede  

 

2) Resumo: máximo 20 linhas. 

 

3) Enunciado do problema:  

a) Introdução: Justificativa da Solicitação e Caracterização do Problema 

b) Revisão bibliográfica: Descrever objetivamente, com o apoio da literatura, o 

problema focalizado, sua relevância no contexto da área inserida e sua importância 

específica para o avanço do conhecimento. 

 

4) Objetivos e Metas: Explicitar os objetivos e metas do projeto 

 

5) Resultados esperados: O que será criado ou produzido como resultado do projeto 

proposto? Estimar a repercussão e/ou impactos socioeconômicos, técnico-científicos e 

ambientais dos resultados esperados na solução do problema focalizado. 

 

6) Desafios científicos e tecnológicos e os meios e métodos para superá-los:  

a)Metodologia e Estratégia de ação : 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 ainda não foram vencidos de forma adequada) e que poderão ser vencidos 

com os métodos e meios da proposta em análise. 

 

7) Cronograma de atividades (09 meses) :   

Plano de trabalho: Quando o projeto será completado? Quais os eventos marcantes que 

poderão ser usados para medir o progresso do projeto e quando estará completo?  

 

8) Disseminação e avaliação: Como os resultados do projeto deverão ser avaliados e 

como serão disseminados? 

 

9) Outros apoios: Demonstre outros apoios ao projeto, se houver, em forma de fundos, 

bens ou serviços, mas sem incluir itens como uso de instalações da instituição que já 

estão disponíveis.  

 

10) Bibliografia: liste as referências bibliográficas citadas nas seções anteriores. 
 

mailto:pesquisa@unar.edu.br

