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Anexo III – Orientações para redação dos projetos de pesquisa
A) PROJETO PARA O MESTRADO - O Projet o deverá t er at é 10 páginas de t ext o.
A.1) FORMAT AÇÃO:


Fo lha t amanho A4;



Margens: super ior e infer ior - 2,5cm; esquerda e dir eit a: 3,0 cm



Espaço ent relinhas: 1,5;



Font e: T imes New Ro man, Ar ia l ou Calibr i



Tamanho: 12

A.2) ESTRUTURA:
2.1 ELEMENTO PRÉ -TEXTUAL


CAP A: Cont endo no me do candidat o; t ít ulo; linha de pesquisa e
eixo de invest igação. 1

2.2 ELEMENTO TEXTUAL- O t ext o do projet o deve cont er de for ma
explícit a os seguint es ele ment os:


Int rodução/just ificat iva;



Delimit ação do proble ma de pesquisa/ Objet ivos;



Fundament ação t eórica;



Met odologia de pesquisa.

2.3 ELEMENTO PÓS -TEXTUAL


REFERÊNCI AS: list a das obras cit adas no corpo do t ext o obedecendo as
nor mas da ABNT vigent es.

A.3) CARACTERÍSTICAS:
Nesse Projet o, o candidat o deverá apresent ar a t emát ica e as quest ões
cent rais que pret ende invest igar no Mest rado em Educação em Ciênc ias e
Mat emát ica. Alé m disso, o t ext o deve cont er reflexões t eóricas apo iadas em

1

Atenção: não insira o nome de orientador.

lit erat ura da área, devidament e r eferenciadas (co nfor me nor mas da ABNT),
revelando de for ma clara os int eresses e propósit os do candidat o.

B) PROJETO PARA O DOUTORADO - O Projeto deverá t er at é 20 páginas de t ext o.
B.1) FORMAT AÇÃO:


Fo lha t amanho A4;



Margens: super ior e infer ior - 2,5cm; esquerda e dir eit a: 3,0 cm



Espaço ent relinhas: 1,5;



Font e: T imes New Ro man, Ar ia l ou Calibr i



Tamanho: 12

B.2) ESTRUTURA:
2.1 ELEMENTO PRÉ -TEXTUAL


CAP A: Cont endo no me do candidat o; t ít ulo ; linha de pesquisa , eixo
de invest igação e indicação de um orient ador 2.

2.2 ELEMENTO TEXTUAL
O t ext o do projet o deve cont er de for ma explícit a os segu int es
element os:


Int rodução/just ificat iva;



Delimit ação do proble ma de pesquisa/ Objet ivos;



Fundament ação t eórica;



Met odologia de pesquisa;

2.3 ELEMENTO PÓS -TEXTUAL


REFERÊNCI AS: list a das obras cit adas no corpo do t ext o obedecendo as
nor mas da ABNT vigent es.

B.3) CARACTERÍSTICAS:
Nesse Projet o, o candidat o deverá apresent ar a t emát ica e as quest ões
cent rais que pret ende invest igar no dout orado em Educação em Ciências e
Mat emát ica. Alé m disso, o t ext o deve cont er reflexões t eóricas apo iadas em
lit erat ura da área, devidament e r eferenciadas (co nfor me nor mas da ABNT),
revelando de for ma clara os int eresses e propósit os do candidat o.

2

Indique o nome de um único orientador que esteja vinculado ao eixo de investigação escolhido.

