
  

ANEXO III - EDITAL Nº 035/2020 – PPGE 
 

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO (FOLHA DE ROSTO) 
 
Projeto de Pesquisa para o Programa de Pós-Graduação em Educação – Seleção 2021 
Autor(a): .............................................................................................................................................. 
Temática da Investigação: 
............................................................................................................................................................ 
 
Título do Projeto: ................................................................................................................................ 
Área de concentração: Sociedade, Estado e Educação 
Linha de Pesquisa:   

(   ) Educação, Políticas Sociais e Estado 
(   ) Formação de Professores e Processos de Ensino e de Aprendizagem 
(   ) História da Educação  

- Indicação de 3 (três) possíveis orientadores da linha: 

1º ...................................................................................................................... 

2º ...................................................................................................................... 

3º ...................................................................................................................... 
 
2. RESUMO 
Escrever as principais ideias (essência e natureza do problema de pesquisa, objetivo principal e uma 
síntese da metodologia e resultados esperados), não ultrapassando 20 linhas. Acrescentar ao final 
quatro palavras-chave.  
 
3. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 
Indicar o que se pretende pesquisar, especificando o problema a ser investigado, formulando-o com 
clareza e explicitando a sua relação com uma das Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação 
em Educação. 
 
4. JUSTIFICATIVA 
Destacar os motivos do interesse e relevância da temática de pesquisa e da adequação do projeto à 
Linha de Pesquisa. 
 
5. OBJETIVOS 
Explicitar com clareza e objetividade as finalidades da pesquisa. 
 
6. REVISÃO DE LITERATURA 
Indicar trabalhos relevantes sobre a temática de investigação e a relação entre a literatura existente e o 
seu anteprojeto de pesquisa, demonstrando as possíveis lacunas no seu campo de investigação. 
 
7. METODOLOGIA DA PESQUISA 
Indicar a fundamentação teórico-metodológica da pesquisa a ser realizada durante o Doutorado.  
 
8. CRONOGRAMA 
Indicar as principais ações relativas ao desenvolvimento do projeto de pesquisa ao longo dos meses de 
realização do Curso. 
Obs.: O Doutorado deve ser completado em 48 meses, com início em março de 2020.  
 
9. REFERÊNCIAS  
Indicar as referências citadas no Anteprojeto de Pesquisa (segundo as normas da ABNT) 
Formatação: papel A4; espaço 1,5; fonte Arial 12; margens de 2 cm.  
 
OBS: O Anteprojeto deverá ter, no máximo, 20 páginas (excluindo-se as referências e anexos). Os 
projetos em que se constatarem plágios serão sumariamente desclassificados. 

 


