
                                                

ANEXO 1Título do seu Projeto de PesquisaFulano de Talfdtal@email.brResumoO resumo deve conter entre 150 e 250 palavras e apresentar brevemente justificativa,problema, objetivos e metodologia do projeto, entre outros elementos que você julgarnecessários.Tema prioritário  do Projeto  de Pesquisa.  Por exemplo:  Formação de Professores  ouLinguagens no Ensino de Ciências.Defina  a  principal  ênfase  do  projeto  enquanto  área  de  conhecimento.  Por  exemplo,Ciências  Naturais  ou  Matemática  ou  Geociências  ou  outra  área  de  conhecimentoProcesso Seletivo para o Mestrado (Doutorado) PECIM / UnicampCampinas, mês de 2020.Formatação:O projeto  deve constar  de  um mínimo de 8  (oito)  páginas  e  máximo de  12 (doze)páginas em tamanho A4, incluindo a folha de rosto, com margens de 2,5 cm nas lateraise 3,0 cm no topo e na base do papel. A letra no texto deve ser Arial 12, com espaçamento1,5.  A  sugestão  é  para  manter  os  tópicos  em negrito,  porém você  pode  seguir  umaestrutura própria, se assim o desejar, mantendo o limite de páginas.Apresentação:O projeto deverá ser iniciado por uma apresentação pessoal sobre o tema da pesquisa,expondo sinteticamente como se chegou ao tema de investigação, qual foi a gênese doproblema  proposto  e  quais  as  circunstâncias  profissionais  e/ou  pessoais  queconduziram à opção por esse tema, dentre outros aspectos;É importante que você exponha quais são suas expectativas para o curso e como elas serelacionam com sua história profissional, acadêmica/escolar e pessoal.Objetivo e problema da pesquisa:É uma exposição mais objetiva e técnica sobre o que já foi anunciado anteriormente.Deve-se explicitar claramente o problema e objetivo(s) da pesquisa.Justificativa e fundamentação:Este tópico procura situar a importância do projeto e sua contribuição para a área depesquisa. Você poderá apresentar uma breve revisão da literatura, para auxiliar a situaro  seu  projeto  em  um  contexto  mais  amplo.  A  revisão  bibliográfica  não  deve  ser
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                                                excessiva,  devendo  ater-se  aos  principais  autores  que  norteiam  sua  futura  área  detrabalho.  Caso já tenha definida uma linha teórica de fundamentação e o referencialpara sua pesquisa isso também pode ser mencionado.Metodologia (fontes, procedimentos e etapas da pesquisa):Nesse item devem ser descritos os procedimentos metodológicos e técnicos que vocêpretende utilizar em seu trabalho, bem como as fontes (documentais ou empíricas) queespera  analisar.  Procure  indicar  qual  a  sequência  de  trabalho  que  você  pretenderáseguir.Resultados esperados e contribuições.Cronograma de execução Referências Bibliográficas de acordo com a ABNT.
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