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ANEXO II 

INSTRUÇÕES/NORMAS DE INSCRIÇÃO 

Projeto de pesquisa COM identificação de autoria 

Como referência para uma melhor elaboração do seu projeto de pesquisa, siga as seguintes 

instruções: 

a. Formatação:  

I. Fonte: Times New Roman; Tamanho: 12; Espaçamento: 1,5; 

II. Margens: Sup. 3,0; Inf. 2,0; Esq. 3,0; Dir. 2,0; 

III. Tamanho da página: A4. 

IV. Formato: PDF. 

b. O projeto de pesquisa não poderá exceder o limite de 10 páginas, excluindo-se a contagem da 

capa e do plano de atividades; contendo, obrigatoriamente, os seguintes itens: 

I. Capa (Com o título, nome dos participantes e área de concentração selecionada - de 

acordo com o item 2 deste edital). 

II. Formulação do problema (Caracterizar de maneira clara o problema de pesquisa a ser 

investigado em conformidade com área do projeto); 

III. Justificativa (Demonstrar a relevância da pesquisa em questão para a área de 

concentração escolhida. Informar que contribuições o estudo trará para a 

compreensão, a intervenção ou a solução do problema apresentado e qual o 

diferencial da proposta em relação ao estado da técnica referenciado); 

IV. Fundamentação teórica (Apresentar o embasamento teórico da sua pesquisa. 

Descrever o que já foi realizado na área específica do estudo);  

a. Estado da técnica: realizar busca patentária
1
 e/ou informacional de tudo 

aquilo tornado acessível ao público por descrição escrita ou oral, por uso ou 

qualquer outro meio no Brasil e no exterior. O objetivo será explicitar na seção 

                                                 
1
 Para realizar busca patentária, pode-se utilizar buscadores específicos como o Google Patents (em 

http://patents.google.com), bastando inserir palavras-chaves relacionadas ao assunto ou resumo da pesquisa. Maiores 

informações também podem ser encontradas em http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/informacao/guia-pratico-para-

buscas-de-patentes 

http://patents.google.com/
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/informacao/guia-pratico-para-buscas-de-patentes
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/informacao/guia-pratico-para-buscas-de-patentes


 

"Justificativa" qual o diferencial da pesquisa proposta em relação ao estado da 

técnica. Após a realização da busca, referenciar nesta seção do documento: 

1. Identificação dos registros de patentes concedidas ou não (somente 

para patentes); 

2. Título da patente ou trabalho acadêmico; 

3. Fonte ou referência. 

V. Objetivos (Devem esclarecer o que se pretende atingir com a realização do trabalho 

de pesquisa, isto é, com a implementação do projeto); 

a. Objetivo geral: deve corresponder à finalidade maior que a pesquisa quer 

atingir. Deve expressar o que se quer alcançar ao final do projeto; 

b.Objetivos específicos: devem corresponder às ações que se propõem a 

executar dentro do período de tempo determinado no projeto. Devem 

apresentar caráter mais concreto. Devem ter função intermediária e 

instrumental, indicando o caminho para se atingir o objetivo geral. 

VI. Metodologia (Explicar detalhadamente como o trabalho será desenvolvido, etapa por 

etapa, e quem participará de sua pesquisa. Esclarecer sobre os procedimentos 

técnicos, as técnicas que serão utilizadas e como os dados serão tabulados e 

analisados); 

VII. Cronograma de execução do projeto (Descrever as etapas da pesquisa relacionadas ao 

tempo utilizado para a realização de cada uma); 

VIII. Referências (Citar referências fundamentais para o tema pesquisado considerando 

normas da ABNT); 

IX. Anexos (Plano de atividades - apresentar as atividades que serão desempenhadas 

pelos participantes em conformidade com as metas/objetivos específicos do projeto). 

 


