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ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA PARA 

INSCRIÇÃO DE SELEÇÃO 
 

O Pré-projeto de Pesquisa apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade do Estado de Mato Grosso deverá contemplar os seguintes itens:  
 

1. Número de inscrição: (gerado no ato de preenchimento do formulário online).  
  
2. Passos para o Pré-projeto 
2.1 Título do Pré-projeto – escolher um título informativo, que, de fato, dê destaque ao 
tema/questão de pesquisa do Projeto. 
2.2 Linha de Pesquisa – especificar com um X a linha de pesquisa do Programa a que o 
projeto se inscreve (Estudos Linguísticos ou Estudos Literários).       
2.3 Palavras-Chave – enumerar três termos que descrevem o tema da pesquisa. 
2.4 Introdução – apresentar o tema da pesquisa. 
2.5 Problema e Justificativa – apresentar o problema de pesquisa destacando a 
relevância científica, as razões acadêmicas e sociais da escolha e, dentro da temática 
apresentada, delimitar a(s) questão(ões) de pesquisa que se pretende desenvolver. 
2.6 Objetivo geral e objetivos específicos – pontuar, de forma clara e direta, os 
objetivos da pesquisa, com vistas aos resultados esperados. 
2.7 Fundamentação teórica – descrever o arcabouço teórico que fundamenta o tema da 
pesquisa. 
2.8 Metodologia – descrever a metodologia a ser empregada na execução do projeto e a 
estratégia adotada para alcançar os objetivos propostos, conforme a perspectiva teórica 
definida para o estudo.   
2.9 Cronograma – o cronograma deverá prever as fases do trabalho e a duração de cada 
uma no desenvolvimento da pesquisa (Mestrado - 24 meses). 
2.10. Referências – relacionar as obras de referência (bibliográficas e webgráficas) que 
dão o suporte teórico-metodológico essencial para a proposição do projeto e para a 
investigação pretendida. (Seguir as normas da ABNT). 
2.11 Anexo(s) – se houver.  

 
APRESENTAÇÃO E FORMATAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA 

 
Para a apresentação do projeto, utilizar o seguinte padrão de formatação:  
1. Programa: Editor de Texto WORD ou semelhante. 
2. Tipo de Letra: Arial, Corpo 12. 
3. Espaçamento: 1,5 linha. 
4. Margens: Superior e Esquerda: 3 cm. 
5. Margens: Direita e Inferior: 2,0 cm. 
6.Tamanho do Papel: Tipo Página A4.  
7. Limite máximo de 10 páginas de texto, incluídas as referências.  
8. O modelo de formulário para Pré-projeto de Pesquisa está disponível no formato .docx 
no site http://portal.unemat.br/ppgletras-sinop, Formulários – Inscrições processos 
seletivos. 
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