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ANEXO 3
Instruções para elaboração da Proposta de Projeto - Seleção 2016 - 2017
MODELO PPGCTA

A função do projeto a ser apresentado é esclarecer ao leitor (no caso, a
banca do exame de seleção), o objetivo principal do trabalho e o caminho
(método) para atingir este(s) objetivo(s). O projeto deverá fornecer o máximo
de elementos fundamentais para que se julgue a importância, pertinência e
suficiência da proposta de investigação, em relação à área de concentração do
PPGCTA (Ciência e Tecnologia Ambiental) e à área de atuação na qual deverá
se inserir. Cabe ressaltar que o presente projeto destina-se à avaliação de
ingresso e pode diferir daquele que será desenvolvido pelo aluno, ficando esta
decisão a cargo do Orientador.

ASPECTOS FORMAIS

O projeto deverá conter entre 8 e 12 páginas, incluídas capa e as
referências, formatado em papel A4, com 3 cm de margem em cada lado, 2 cm
acima e abaixo do texto, fonte ARIAL 12, espaço 1,5 e páginas numeradas.
Capa – Deverá conter o Título do Trabalho; área de atuação; Nome e
Assinatura do Candidato.
Importante: não incluir identificação do candidato e do orientador em qualquer
outra página. O projeto receberá um código no ato da inscrição, quando a capa
será removida. Se qualquer página subsequente do texto incluir identificação
tanto do candidato como do orientador, o candidato será desclassificado.
Sugere-se evitar também elementos que permitam, implicitamente, a
identificação do candidato ou do orientador indicado.
Página com Título do Projeto, Resumo e Palavras chaves. Após a capa
uma página contendo os elementos citados.
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ASPECTOS RELACIONADOS AO CONTEÚDO.
Resumo: Apresentar informações essenciais para o leitor entender os
aspectos mais importantes da proposta de pesquisa (200-250 palavras).
Palavras chaves: de três a cinco
1. Título
2- Introdução (recomenda-se até 3 páginas). Atualidades e pertinência do
tema, estudos direta ou indiretamente relacionados, revisão atualizada e
abrangente de projetos de pesquisa na área.
3- Objetivo(s). (recomenda-se até 1 página). Deve esclarecer o que o
pesquisador quer atingir com a realização do trabalho de pesquisa.
4. Materiais e Métodos: (recomenda-se até 3 páginas).
Esclarecer o que se pretende fazer no projeto.
Participantes/fontes: quem fornecerá os dados ou onde eles serão obtidos.
Ambiente, situação ou local onde a pesquisa será realizada. Informações sobre
materiais e equipamentos necessários.
Procedimentos: descrever da maneira mais explícita e objetiva possível os
tipos de dados a serem obtidos. Mencionar resumidamente como se antecipa a
análise e tratamento dos dados. Aspectos Éticos da Pesquisa (mencionar
cuidados com aspectos éticos relacionados à proposta da pesquisa).
5. Resultados e/ou Produtos Esperados: (recomenda-se até 1 página)
Descrever os resultados e/ou produtos esperados. Estimar impactos sócio
econômicos, técnico-científicos e ambientais esperados com a realização do
projeto de pesquisa proposto.
6. Referências:
Listar as referências das obras citadas no texto, de acordo com normas
técnicas (o candidato poderá optar pelas normas da ABNT ou pelas Normas
para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos – UTFPR 2008, disponível em:
http://www.daqbi.ct.utfpr.edu.br/ftp/normas_trabalhos_utfpr.pdf).

