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GUIA DE RECOMENDAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA
CIENTÍFICO
Este guia de recomendações têm por objetivo sugerir orientações mínimas e de forma sintética
os(as) candidatos(as) no processo de elaboração da estrutura Projeto de Pesquisa a ser entregue para
o PPGICAL para seleção de aluno(a) regular para a 8ª turma do mestrado acadêmico em Integração
Contemporânea da América Latina.
A) Projeto de pesquisa científica (máximo 15 páginas)
Inicialmente destaca-se que a estrutura do Projeto de Pesquisa, deve ser redigido de forma padrão
em letra Times New Roman, tamanho 12, Espaçamento 1,5. Os títulos das seções podem utilizar
negrito e apenas o título principal, na capa, pode utilizar letra em tamanho maior do que 12 (14 ou
16).
A título de recomendação, pode contar com 3 seções ou modalidades de agrupamentos de itens com
características distintas:
(I) “elementos pré-textuais”, incluindo a Capa, Resumo ou Abstract com palavras-chave e Sumário
com paginação do documento;
(II) “elementos textuais”, incluindo Introdução ou apresentação, Objetivos, seguido da explicitação
da Pergunta da Pesquisa (principal) e perguntas secundárias, incluindo a apresentação das variáveis
e hipóteses provisórias que responderiam essa pergunta(s). Contextualização da Área, Tema de
Pesquisa, do Objeto de Pesquisa e Justificativa, Delimitação do Objeto da Pesquisa (analítica,
geográfica, histórica, ou outras formas de delimitação pertinentes); contextualização do Marco
Teórico ou Referencial Teórico-Conceitual e Analítico, assim como no contexto da Revisão
Bibliográfica específica na área sobre o tema. Apresentação dos Procedimentos Metodológicos,
Métodos e Técnicas de Pesquisa. Apresentação das demais considerações parciais e finais do Tema
desenvolvimento, expectativas e resultados esperados.
(III) “elementos pós-textuais”, inclui Referências Bibliográficas completas; Anexos/Apêndices com
ilustrações ou documentos realmente necessários (se houver).
A seguir, também a título de recomendação, descreve-se de forma pormenorizada os principais
elementos destacados acima.

1. Capa. Deve conter na parte superior, o destino do documento/projeto (PPGICAL e universidade),
ao centro, em destaque, deve estar claramente indicado o Título provisório, redigido com letra
Times New Roman, consiste no único elemento que pode estar redigido em letra tamanho 14 ou 16,
e logo abaixo o nome do(a) candidato, com a indicação resumida da universidade e curso de
origem, assim como da cidade de residência e/ou em que o projeto foi desenvolvido. A capa não
deve conter numeração de página como o restante do Projeto de Pesquisa.
2. Resumo. Deve ter menos de uma página, seguido das palavras-chave de sua proposta de projeto
de pesquisa e deve apresentar de forma bastante clara, direta e sintética os objetivos da pesquisa, a
pergunta principal, as variáveis centrais, possíveis relações entre as variáveis apresentadas, e uma
breve apresentação do marco teórico e procedimentos metodológicos. O resumo não é uma parte da
apresentação e deve ser considerado uma síntese do conjunto do Projeto.
3. Objetivos. Aponte, especificamente, quais são os objetivos inerentes à pesquisa pretendida e o
principal questionamento que pretende responder com sua dissertação de mestrado.
4. Pergunta e Hipóteses. Apresentação da pergunta que motiva essa pergunta, de caráter
exploratório ou vinculando diferentes variáveis, seja de forma correlacional ou causal, explicando
minimamente as hipóteses provisórias, ou respostas provisórias à pergunta central. A partir disso,
apresente brevemente quais seriam os resultados esperados ao fim de dois anos de desenvolvimento
e registro da pesquisa.
5. Contextualização da Área, Tema de Pesquisa, do Objeto de Pesquisa e Justificativa. Apresente
seu tema de pesquisa e quais são as principais indagações que levaram à formulação de um projeto
de

pesquisa

científica. Apresente

uma

justificativa

clara.

Preferencialmente

justifique

especificamente a relevância de maior destaque para esta pesquisa, seja sob a perspectiva teórica,
acadêmico-científica e/ou social do estudo a ser desenvolvido e/ou dos resultados que pretende
alcançar a partir desta.
6. Contextualização teórica, conceitual e descritiva. Contextualização do Tema e Objeto na
Bibliografia. Breve apresentação da Revisão bibliográfica e destaque para a originalidade da
Pesquisa. Apresente quais são os elementos de originalidade do seu tema de pesquisa e da forma
como pretende abordá-lo, considerando-se outros trabalhos relevantes na área já produzidos sobre o
tema. Descreva, brevemente, como seu projeto contribuirá para avanços nesta área de conhecimento
e de estudos. Apresente brevemente o Marco Teórico-Conceitual e Analítico pertinente ao trabalho,
considerando que um dos aspectos centrais de uma pesquisa científica é a contribuição para o
desenvolvimento de uma ciência, área de conhecimento ou teoria, e/ou o desenvolvimento de novas
técnicas e tecnologias dentro deste marco. Descreva brevemente o arcabouço analítico-conceitual
que servirá de base para a pesquisa realizada. Cite diretamente os principais conceitos que serão
utilizados e que fundamentam o trabalho, bem como destaque, brevemente, a(as) escola(s)

teórica(s) que considera pertinente(s) ao seu estudo, e que são pertinentes à linha de pesquisa do
programa.
7. Procedimentos metodológicos. Descreva como pretende realizar a pesquisa apresentada,
considerando o conjunto dos seus aspectos metodológicos, ou seja, quais métodos e técnicas,
específicos, que pretende ou que provavelmente seriam melhores para viabilizar o desenvolvimento
de sua pesquisa. Preferencialmente cite quais técnicas específicas pretende utilizar, explique e
justifique brevemente a escolha.
8. Considerações finais. Justifique de forma breve e clara a apresentação desta proposta de pesquisa
ao PPGICAL e sua adequação às linhas de pesquisa do programa.
9. Apresente uma tabela ou grade com uma breve proposta de cronograma de desenvolvimento da
pesquisa considerando a conclusão das disciplinas no 1o ano do mestrado, a defesa da qualificação
entre 12 e 18 meses e a defesa de dissertação dentro do marco de no máximo 24 (vinte e quatro
meses), conforme estabelecido pelo regimento do programa e pelas regras vigentes pela CAPES.
Preferencialmente, verifique o regimento do PPG-ICAL e disponível no site para construir a
proposta de cronograma.
10. Referências Bibliográficas. Lista de artigos acadêmicos, livros e outros documentos, as
referências bibliográficas citadas no desenvolvimento do texto do projeto e que considera centrais
para o desenvolvimento do seu projeto. As referências devem conter no mínimo: sobrenome(s) e
nome do(a) autor(a), ano (entre parênteses), título em destaque (negrito e/ou itálico) e demais
informações de cada publicação (editora, evento ou instituição publicadora, demais informações
pertinentes (data, vol., n.o da edição, página, se for artigo ou capítulo) e cidade/país. É fundamental
que todas as referências utilizadas estejam no mesmo padrão ou utilizem a mesma padronização de
referenciamento, evitando duas padronizações distintas na mesma lista de referências.

