
 

 

 

ANEXO III 
 

NORMAS DE FORMATAÇÃO DE PRÉ-PROJETO A SER SUBMETIDO AO 

PROCESSO SELETIVO 
 

O pré-projeto a ser apresentado ao processo seletivo deverá conter, de forma equilibrada, 

os tópicos abaixo descritos, totalizando o máximo de 08 páginas.  
 

A) Folha de rosto  
Deve seguir o seguinte modelo explicitado no anexo 1:  
 

B) Resumo (máximo 300 palavras) 
O resumo deve ser redigido de modo a permitir uma compreensão geral do trabalho. Não 

incluir referência bibliográfica nem siglas. Redigir, não ultrapassando uma página, na 

seguinte sequência: Introdução; Objetivo, Metodologia e Resultados esperados. Deve 

conter: textos e palavras somente.  
 

C) Introdução (1-2 páginas) 
Esta seção deve contemplar uma revisão bibliográfica abrangente, que dê uma clara ideia 

do estado atual da área de conhecimento/tema abordado no trabalho. E desta forma deve 

ser subdividida em tópicos. Todo parágrafo deve contemplar as referências bibliográficas 

no estilo Vancouver.  
 

D) Objetivos  
Deve ser dividido em Objetivo Geral e Específicos (quando for o caso). Dever iniciar com 

verbos no infinitivo.  
 

E) Material e Métodos 
Descrição resumida da casuística e das técnicas que serão utilizadas na pesquisa. Informar 

se o pré-projeto foi submetido ao CEP ou se já está aprovado. 
 

As técnicas e procedimentos já publicados, que serão utilizadas no estudo, podem ser 

descritas brevemente, desde que acompanhadas de uma referência bibliográfica adequada, 

salientando-se quaisquer modificações introduzidas. Descrever COMO serão realizadas 

as análises dos resultados do estudo.  
 

F) Resultados Esperados   
Descrever no formato clássico os resultados técnicos e científicos esperados do estudo 

destacando sua contribuição científica e social, quando for o caso.  
 

G) Cronograma 
Descrever em tabela o cronograma mensal de atividades a serem executados nos dois anos 

do mestrado.  
                         

H) Equipe do projeto  
Descrever em tabela o nome, carga horária, função e a atividade de cada membro que 

participará do projeto.  
 

I) Financiamento e infraestrutura  
Informar se o projeto possui financiamento e infraestrutura adequada para sua realização.  
 

J) Referências bibliográficas  
Citar todas as referências bibliográficas utilizadas para a escrita do pré-projeto no estilo 

Vancouver.  

 

 

 

 

 

 

 

 


	49490ba24c2b3199d08258613a7f67552daaee2ff1f57d635f1eaa17ba3e6e4e.pdf

