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Aprova as Normas de elaboração do Projeto 
de Pesquisa do Programa de Pós-graduação 
em Geografia (PPGGEO) da Universidade do 
Estado de Mato Grosso-UNEMAT 

 

ROTEIRO DE PROJETO DE PESQUISA 

 

O Projeto de Pesquisa é um plano do trabalho que se pretende realizar e nele 

procuramos responder a uma série de perguntas, tais como: o que iremos fazer, como, 

quando, onde, dentre outras perguntas. São as respostas a perguntas como essas que 

constituem os “ingredientes” básicos de um projeto.  

É importante ter em mente que os ingredientes e a forma como são ordenados, 

variam conforme as características de cada projeto. Os projetos apresentados ao 

Programa de Mestrado em Geografia da Unemat devem obedecer a seguinte sequência 

lógica: 

 

I- Identificação 

a) Nome do(a) candidato(a) 

b) Título do projeto (claro, objetivo e direto) 

c) Linha de pesquisa 

d) Nome do orientador 

e) Nome do co-orientador (se for o caso) 

f) Local e ano 

 

Sumário 

 Apresenta os capítulos do trabalho e a numeração das páginas. 

Titulo  

Apresentar a temática do trabalho e localização  

Resumo do Projeto 
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 Descreve, de modo sucinto, do que se trata o seu trabalho, procurando ater-se 

apenas às informações essenciais, tais como: tema, objetivos, metodologia e resultados 

esperados. 

 

1. Introdução (Apresentação do Tema de Pesquisa)  

 Exposição do tema propriamente dito, apresentando os ângulos de sua 

caracterização, o conjunto de problemas/questões que levanta (problematização) e 

relacionamento com a abordagem de ordem geral, feita no primeiro momento, dando com 

isso precisão clara e incisiva ao objeto de pesquisa. 

 

1.1 Indicação dos Objetivos da Pesquisa 

 Exposição do objetivo geral e dos objetivos específicos que se quer atingir com a 

pesquisa. O objetivo geral é aquele que, se alcançado, dá a resposta ao problema; Os 

objetivos específicos são aqueles que se aplicam a situações particulares. 

 

1.2 Justificativa da Pesquisa 

 A justificativa deverá mostrar ao leitor por que o trabalho é importante. Qual a 

relevância do problema ou da questão com a qual pretende-se trabalhar? Qual o alcance 

do projeto diante do problema que será abordado?  

 

2. Delineamento do quadro teórico (fundamentação teórica, revisão  sobre o 

tema da pesquisa 

 Sistematização do conhecimento científico acumulado sobre o tema específico do 

seu projeto. Isto é, trata-se de articular e detalhar suas bases filosóficas e os principais 

conceitos a serem problematizados. 

 Neste item, deve-se articular sua problematização com a(s) categoria(s) 

geográfica(s) que embasam teoricamente a pesquisa. 

 

3. Metodologia ou Materiais e Métodos 
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 Deve-se mencionar as opções metodológicas referentes aos métodos e técnicas que 

serão utilizadas na construção do raciocínio lógico que acompanhará o desenvolvimento 

do projeto de pesquisa. Portanto, deve-se descrever como será formado o corpus de 

pesquisa e como será analisado. 

 A metodologia, entendida enquanto técnica de pesquisa, deve respaldar o 

atendimento dos objetivos específicos. 

 

4. Cronograma de execução das atividades do projeto 

 

 Organização das fases de execução das atividades descritas na metodologia do 

projeto, em uma matriz temporal. 

 

5. Resultados esperados  

 

6. Bibliografia 

 Deve ser registrado todo o material que possibilitou um conhecimento prévio sobre 

o tema e sua delimitação. Relação de todas as obras consultadas em ordem alfabética 

conforme determina a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 Recomenda-se que nas bibliografias utilizadas haja, pelo menos, 10% de 

referências internacionais na confecção do projeto e da dissertação. 

 

NORMAS MECANOGRÁFICAS 
 

A apresentação escrita do Projeto de Pesquisa deve seguir os seguintes padrões: 
 

· O texto deve ser digitado em papel A-4, branco, com letra tamanho 12, em fonte ARIAL. 

Utiliza-se tinta preta para impressão. O verso da folha não deve ser utilizado. 
 
· O texto deve ter espaço 1,5 entre linhas. 

 
· Na bibliografia utiliza-se espaçamento simples. 
 

· As margens devem ter as seguintes distâncias das bordas da folha: superior 2,0 cm; 
inferior 2,0 cm; esquerda 3 cm; direita 3 cm. 
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· Os títulos de cada item (objetivo, justificativa etc.) devem ser escritos em caixa alta e em 
negrito, a partir da margem esquerda do texto. 

 
· As citações, frases ou parágrafos retirados de outros textos devem seguir as normas da 

ABNT referentes à organização de trabalho acadêmico. 
 

Cáceres-MT, 10 de novembro de 2015 
 
 
 

Dra. Célia Alves de Souza  

PRESIDENTE DO CONSELHO 

 


