APÊNDICE I
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO

Máximo de 10 (dez) páginas, o projeto deverá atender aos seguintes itens:
a) Capa (a capa deve identificar o candidato, orientador (a) pretendido e a linha de
pesquisa);
b) Título (o título deve permitir identificar o tema da pesquisa);
c) Introdução (situar o tema de interesse dentro da Saúde Coletiva; apontar a
pertinência com a linha de pesquisa e área temática escolhida; propor um objeto de
investigação)
d) Problema de Pesquisa (situar o problema de maneira circunstanciada e formular
sua indagação de pesquisa)
e) Justificativa (dizer da relevância da pesquisa com utilização de bibliografia básica
pertinente).
f) Objetivo (definir o objetivo geral da pesquisa e os objetivos específicos)
g) Método da Pesquisa (participantes, local, instrumentos, procedimentos e análise).
h) Referências (informar as referências bibliografia de acordo com as normas da
ABNT).
- O texto deve ser digitado em letra Times New Roman 12, em espaço 1,5 cm e em papel A4.

- A análise da pontuação do projeto de pesquisa para avaliação obedecerá aos
seguintes critérios da ficha de avaliação a seguir:

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Candidato(a):
Orientador(a) indicado(a) PELO CANDIDATO:
Área temática do orientador que o projeto se vincula:
Assinale com um X
Critérios
Muito
Insuficiente
insuficiente
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
1. O título permite
identificar o tema
de pesquisa na
linha de pesquisa
pretendida?
2. Formula sua
indagação de
pesquisa de forma
precisa?
3. O problema
propõe
desenvolver uma
reflexão crítica na
saúde coletiva?
4. A justificativa
demonstra
um conhecimento
aprofundado e
atualizado da
bibliografia
relacionada com o
tema?
5. Deixa clara a
relevância da
pesquisa científica
que se propõe
desenvolver na
linha de pesquisa
escolhida?
6. O referencial
teórico
apresentado ao
longo do texto foi
exposto de forma
precisa e
coerente?
7. Os objetivos
geral e
específicos são

Regular

Bom

0,5

0,7

0,6

Excelente
0,8

0,9

1,0

precisos e
coerentes com o
que se pretende
alcançar na
investigação?
8. Houve
exposição clara
do método e das
etapas da
pesquisa?
9. Os
instrumentos e
análise
de dados foram
mencionados no
projeto se
justifica e é
coerente com a
pesquisa
pretendida?
10. O projeto
demonstra
qualidade
redacional, com
citações e
referências
adequadas ao
conteúdo do
projeto e às
normas técnicas
da ABNT?
Nota final

Local/Data: ______________________, _____ de ______________ 2021.
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