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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA VEGETAL - MESTRADO  

 

 

 

MODELO DE PROJETO DE PESQUISA PARA SELEÇÃO 

 

O projeto de pesquisa deve conter no mínimo 10 e no máximo 15 páginas (grampeadas) com 
tamanho de papel A4, 2 cm nas margens, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 

entre linhas, e siga a estrutura a seguir. A contagem de páginas não considera a capa e nem as 
referências bibliográficas.  

 
Capa 

 

 Nome da Instituição e Curso 

 Título do Projeto 

 Nome do Aluno 

 Nome do Provável Orientador 

 
 

1. Introdução 

 

A introdução deverá abordar a problemática (levantar o problema), breve revisão de 
literatura (buscar na literatura a sustentação do tema proposto) e justificativa (relevância científica) 

e hipóteses do trabalho de forma a situar o leitor no conteúdo apresentado. Será excluído do 

processo seletivo, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, o candidato cujo projeto escrito  
apresentar plágio.   

 
 
2.  Objetivos 

 
Diante da problemática e justificativa estabelecer de forma clara o que  se pretende realizar 

de forma que resuma a ideia principal do trabalho que se pretende executar. Devem ser 
estabelecidos objetivos que realmente podem ser alcançados. Separar os objetivos gerais e 
específicos.  

 
3. Hipóteses 

 
Estabelecer de forma clara e concisa as respostas provisórias aos problemas apontados na 

introdução a serem testados durante a pesquisa científica da dissertação. 
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4. Material e Métodos 

 
Definir a metodologia que deverá ser utilizada para testar a hipótese formulada e atingir os 

objetivos estabelecidos. Apresentar o procedimento de trabalho, o material que deverá ser utilizado, 
o tratamento da informação e o procedimento estatístico, quando aplicável.   

 
 
5. Cronograma Simplificado (incluir aqui parcerias e financiamentos)  

 
Estabelecer cronograma de trabalho simplificado no qual deverá constar a sequência das 

atividades durante o período do curso (24 meses).  
 
 

4. Bibliografia Citada 

 

Listar a bibliografia consultada obedecendo as normas da Brazilian Journal of Botany (ver 
em: http://www.scielo.br/revistas/rbb/iinstruc.htm). 

http://www.scielo.br/revistas/rbb/iinstruc.htm

