ANEXO III
MODELO DE PROJETO DE DISSERTAÇÃO

Título do projeto
Linha (s) de Pesquisa
Mestrando(a)
Orientador
Co-orientador(es) (se houver)
Início e Final previsto (Mês/ano)

Resumo (Máximo 1 página)
Introdução (Relevância fundamentada na revisão de literatura - Máximo 2 páginas)
Revisão da Literatura (Máximo 5 páginas)
Hipóteses
Objetivos (Geral e Específicos)
Material e Métodos (Incluir o local de desenvolvimento da Pesquisa- Máximo 5 páginas)
Referências Bibliográficas (De acordo com as Normas da ABNT)
Cronograma
Apoio financeiro e/ou Institucional (Que assegure a viabilidade do projeto)
Data e Assinatura do Orientador e dos Co-orientadores

OBSERVAÇÕES:
1.0 Estrutura
1.1. O Projeto deverá estar dentro das normas da ABNT e deverá ser composto de: (i) capa, (ii)
páginas pré-textuais, (iii) corpo do texto propriamente dito e, (iv) anexo (páginas pós-textuais).
1.2. A capa deverá conter a autoria, título, local e ano.
1.3. As páginas pré-textuais serão compostas de:
1.3.1. Primeira folha interna (página de rosto), contendo; (i) autoria, (ii) título da dissertação,
(iii) nota explicativa de que se trata de um projeto mencionando o Programa de Pós-Graduação,
nome do orientador e co-orientadores (se for caso) Universidade, e (iv) local e ano.
1.3.2. Opcionalmente, poderão ser incluídas páginas adicionais contendo lista de símbolos,
figuras, quadro e tabelas.

2.0 Editoração

2.1. Composição tipográfica. Os projetos deverão ser impressos em forma legível, com
caracteres de cor preta no tipo Times New Roman tamanho 12, com espaçamento 1,5.
2.2. Notação científica e medidas. A nomenclatura científica deverá ser diferenciada
contextualmente, de acordo com as normas internacionais. As unidades métricas deverão seguir
o padrão do Sistema Internacional de Unidades.
2.3. Papel. Utilizar papel A-4 (210x297 mm).
2.4. Margens. A margem esquerda deve ser de 30 mm e as outras margens de 20 mm.
2.5. Paginação. Todas as páginas textuais e pós-textuais deverão ser numeradas em seqüência
contínua, i.e., desde a página da Introdução (texto corrido) até a última página do último
volume, em algarismos arábicos. A seqüência deverá incluir tudo que estiver no(s) volume(s),
como mapas, diagramas, e outros. As páginas pré-textuais deverão ser numeradas,
seqüencialmente, com algarismos romanos minúsculos.

