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                             ANEXO II 

                                      Formulário de Apresentação de Proposta 
 

PROJETO DE PESQUISA 
 

Aluno (a): ___________________________________________________________ 

DATA DE ENTREGA: ________ / ________ / _______. 

 

(Para preenchimento dos itens: Título, Justificativa, Objetivo Geral, Objetivos Específicos, Revisão Bibliográfica, 
Metodologia, Resultados Esperados, Impacto do seu projeto para a comunidade e Referências Bibliográficas, o 
PROPONENTE deverá utilizar este arquivo obrigatoriamente, anexá-lo em formato “PDF”  (deixar salvo em seu 
computador ou pen drive) , e também IMPRIMIR e ENTREGAR ATÉ A DATA PREVISTA NO EDITAL.)   USAR 
FONTE ARIAL, TAMANHO 10. 

 

1. Título do projeto:   

 
 

2. Justificativa______________________________________________________________________________ 
 Apresentar o problema da pesquisa, expondo antecedentes e comentários do assunto pesquisado, caracterizando a existência de um problema e 
a necessidade de uma resposta técnica e/ou científica que conduza à solução. Expor a relevância teórica e prática do tema em investigação.  
Relacionar as razões determinantes e a importância técnica e/ou científica, econômica e social do projeto.  Ressaltar os possíveis benefícios dos 
resultados da pesquisa para a UNIVILLE, para o município que será aplicado e para o país). 

(Máximo de 2 páginas) 

3. Objetivos 
Trata-se de definir o que se visa com a pesquisa. O objetivo básico de um projeto deve ser o de encontrar respostas para as questões relevantes 
identificadas no problema e, até então, não respondidas por outros pesquisadores. Deve ser realista diante dos meios e métodos disponíveis e 
manter coerência com o problema e a metodologia descritos no projeto.) 
 

(Descrever um objetivo geral e no mínimo 10 objetivos específicos).                                      

4. Revisão Bibliográfica    
(Em qualquer tipo de estudo sistemático, é fundamental que o pesquisador apresente uma seleção de estudos e observações já feitas com relação 
ao problema em investigação. A área problema deve ser descrita e analisada profundamente. Abordar os avanços mais recentes alcançados e as 
tendências teóricas estabelecidas. A revisão de literatura possibilita a interpretação dos resultados da pesquisa e a formulação de conclusões.)   
 
 
 
                                                                                                                        

(Máximo de 3 páginas)                                           

5. Metodologia 
(Deve-se relacionar as informações que possam esclarecer como será desenvolvida a pesquisa. Detalhar o método pelo qual se deseja alcançar 
os objetivos propostos, abrangendo técnicas, instrumentos, tipos de testes, análises e medições e materiais a serem utilizados, número da amostra 
a ser analisada, esse último quando for pertinente à proposta. Especificar as etapas de desenvolvimento do projeto para melhor visualização. 
Métodos novos e materiais pouco usuais devem ser descritos detalhadamente.) 

(Máximo de 2 páginas) 

6.Impacto do seu projeto para a comunidade 
(Aborda-se neste item, de que forma os resultados do projeto serão capazes de contribuir para a sociedade, podendo ser no âmbito local, 
regional ou nacional.) 

(Máximo de 1 página)                                           

7.Resultados Esperados 
(Devem ser explicitados os resultados práticos esperados com a pesquisa, como por exemplo, números e características de publicações, 
comunicações em congressos ou simpósios, registro de patentes, exposições, criação ou industrialização de produtos, formação de 
pesquisadores, etc.) 

(Máximo de 1 página)                                           

 
8. Referências Bibliográficas 
 (Relacionar toda a literatura utilizada na realização do projeto em ordem alfabética, conforme as normas da ABNT vigentes.)  
 

(Máximo de 2 páginas) 

 


