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ANEXO I – Edital 13/2018– MODELO DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Modelo para apresentação de projetos de pesquisa ao Centro 

Universitário Christus - UNICHRISTUS 

 

 
Normas básicas: 

 
 

1. O projeto deve ser apresentado em papel tamanho A4, com margens superior e 

esquerda de 3cm, e inferior e direita de 2cm. 

 

 
2. A fonte utilizada deve ser Arial de tamanho 12 e o parágrafo com espaçamento de 1,5cm 

entrelinhas. 

 

 
3. O projeto deve seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

conforme estabelecido na NBR 15287:2011. 

 

 
4. Devem ser seguidas instruções em vermelho ao longo do modelo e elas devem ser 

retiradas antes de imprimir. 
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3.1 Geral: 

3.2 Específicos: 

I3 

 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

Título do projeto: 

a) Curso(s) envolvido(s)1: 

b) Linha de pesquisa: 

c) Critérios a ser (em) utilizado(s) na escolha dos alunos pesquisadores: 

d)   Início: 09/2018 d) Término: 06/2019 

 

2 INT RODUÇ ÃO / JUSTIFI C AT IV A DO T R AB AL HO (mínimo de 01 e máximo 
de 03 páginas) 

 
 

 

3 OBJETIVOS 
Citar, de maneira clara, o objetivo geral e os objetivos específicos que devem ser 

alcançados ao longo do projeto. 
 

 

 
 

 

 

4 REVIS ÃO DE LI T ER AT UR A ( RE FERENCI AL TEÓ RI CO) (mínimo de 02 e 
máximo de 05 páginas) 

 
 

1 
No caso dos multidisciplinares, indicar qual dos cursos será o responsável por realizar o 

acompanhamento do projeto. 

Colocar neste item a revisão de literatura e os conceitos ou categorias analíticas a serem 
utilizadas. Trata-se da parte principal do projeto e deve conter a exposição ordenada, 

Deve situar o projeto no contexto do tema escolhido, permitindo um nivelamento dos 
conhecimentos e possibilitando a compreensão do q vai ser apresentado ao longo do 
projeto. Os autores propõem uma JUSTIFICATIVA para a execução do projeto, 
realizam a descrição dos aspectos que caracterizam a relevância científica e social. 

 

Ementa do conteúdo: Tema. Delimitação do Tema. Problematização. Justificativa. 

Programa de Iniciação Científica 

Projeto de Pesquisa 
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5 METO DOL OGI A – Mate riais e Mé to dos 

 
 

6 ORÇAMENTO 

Fonte(s) dos recursos (Instituição ou pessoa): 
 

 
Valor em R$ Valor em U$ 

(apenas se houver 

compras em U$) 

Material já 

disponível na 

Instituição ou 

utilização de 

recursos 

próprios 

 
 

MATERIAL PERMANENTE 

(enumerar, identificando o que 

já estiver disponível na 

instituição e o que precisará 

ser adquirido) 

   

MATERIAL DE CONSUMO 

(enumerar) 

   

SERVIÇOS DE TERCEIROS 

(enumerar) 

   

HONORÁRIOS DO 

PESQUISADOR (enumerar) 

   

DESPESAS COM SUJEITOS 
   

 
 O orçamento será avaliado pela Coordenação de cada curso, de modo independente da avaliação e 

aprovação do projeto, podendo ser necessário realizar adaptações. 

Expor, de forma detalhada, a classificação da pesquisa (ressaltando a sua natureza –p. ex. 
se quantitativa ou qualitativa, se utiliza pesquisa bibliográfica, documental e/ou observação 
direta, por meio de entrevistas ou questionários, se exploratória, descritiva ou explicativa), 
os materiais e a metodologia a serem utilizados, fazendo referência às fontes de onde as 
informações foram extraídas, e relacionando as técnicas adotadas com o cumprimento dos 
objetivos. 

lógica e pormenorizada do assunto, com os aspectos teóricos que darão suporte ao 
desenvolvimento do tema (fundamentação teórica). Deve ser construído com base em 
citações diretas e indiretas. A exigência do sistema autor-data ou nota de rodapé pode 
variar a critério da coordenação de cada curso. Muito cuidado para não cometer nenhum 
tipo de plágio, pois plagiar é crime e pode gerar repercussões também na esfera disciplinar 
da instituição. 
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DA PESQUISA (enumerar)    

OUTROS (enumerar) 
   

TOTAL 
   

Em caso de ressarcimento de sujeito de pesquisa, discriminar o que será ressarcido e qual o valor. 

Se os equipamentos (material permanente) já estiverem disponíveis, apenas citar o fato 

Outros comentários: 
 

Fortaleza,  de  de  . 
 
 
 

Pesquisador orientador (assinatura, nome e CPF) 
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7 CRO NOG R AM A 
 

Atividades (Metas e Etapas)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

           

           

           

           

           

           

           



 

Listas as fontes de pesquisa citadas ao longo do projeto (artigos, livros etc), seguindo as 

normas vigentes da ABNT. É recomendado o mínimo de trinta referências, sendo 70% 

delas dos últimos dez anos. 
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REFE RÊNCI AS (segundo normas da ABNT) 
 

 



 

 

10 ANEXOS (A obrigatoriedade destes itens no projeto pode variar a critério de cada 
Coordenação de Pesquisa de Curso) 

 

Colocar todos os anexos em folhas individualizadas. 


