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RESUMO
(Apresentar os aspectos mais importantes, destacando a justificativa e o objetivo do
estudo, além da metodologia a ser utilizada e os produtos esperados. Máximo de 2.000
caracteres)
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1.0 INTRODUÇÃO
(Apresentação do tema, do contexto do problema a ser abordado e destaque das lacunas
da literatura)

2.0 JUSTIFICATIVA
(Fundamentação e apresentação da relevância da proposta)

3.0 OBJETIVOS
(Destacar com verbos no infinitivo as ações a serem alcançadas: Ex: Investigar...
Identificar... Verificar..., etc.)

3.1 - Objetivo Geral
3.2 - Objetivos Específicos
4.0 MÉTODOS
(Apresentação do cenário do estudo, da população ou do objeto de estudo, tipo de estudo
a ser desenvolvido, instrumento e forma de coleta dos dados, recursos a serem utilizados,
etc.)

5.0 CRONOGRAMA
(Discriminar as atividades em relação ao tempo de condução do estudo; Opcionalmente
pode se utilizar o quadro a seguir como referência)

Ano 2015
Atividades/Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6.0 ORÇAMENTO
(Discriminar os recursos a serem utilizados com distinção entre material permanente e
material de consumo e outras despesas. NOTA: Apresentar a fonte de recursos ou a
declaração de recursos próprios para realização do estudo, conforme modelo
apresentado no final deste modelo)

7.0 PRODUTOS ESPERADOS
(Apresentar os prováveis produtos ao final do estudo: artigos,materiais didáticos, livros,
capítulos de livros, apresentações em congressos, resumos publicados, etc.)

8.0 REFERÊNCIAS
(Apresentar as principais referências para a o tema abordado. Considerar apenas as
citações do texto. Estilos recomendados e mutuamente excludentes: Vancouver ou
ABNT).

ANEXOS
(Apresentar documentos, mapas, instrumentos de coleta de dados, ou outros materiais
que possam auxiliar o processo de avaliação do mérito e da viabilidade da proposta)

DECLARAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS (Modelo)

Eu, (nome do pesquisador/professor responsável pela pesquisa), declaro para os devidos
fins que os recursos envolvidos neste projeto serão de responsabilidades dos
pesquisadores, ficando as Faculdades Integradas Pitágoras isentas de qualquer
compromisso de apoio ou auxílio financeiro para esta pesquisa.

Montes Claros, ____ de _______________________de __________.

______________________________________
(Nome de Assinatura do Pesquisador)

