ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA PIBIC/CNPq UFF
O projeto de pesquisa a ser apresentado em resposta ao Edital PIBIC/CNPq UFF deverá
contemplar os seguintes itens:
1. Capa com Identificação do projeto, do proponente e do aluno que
desenvolverá o projeto.
2. Resumo (máximo de 20 linhas).
3. Introdução e Justificativas
4. Objetivos
5. Metodologia e forma de análise dos resultados
6. Plano de trabalho do bolsista e cronograma de atividades
7. Referências bibliográficas
Atenção: O projeto deverá conter um número máximo de páginas, definido por cada
grande área (Times New Roman 12; espaço 1,5; margens de no mínimo 2 cm).
Listagem de nº de paginas por Grande área.
Área
nº de paginas
AGR
12
BIO
12
CET
12
CSA
8
ENG
8
HUM
12
LLA
12
SAÚ
12

Capa com a identificação do projeto e do proponente
Deverá conter: Título, nome e matrícula UFF do aluno e do orientador, local onde será
desenvolvido, palavras chaves, grande área (Agrárias; Biológicas; Engenharias; Exatas e
da Terra; Humanas; Linguistica, Letras e Artes; Sociais Aplicadas; Saúde) Área e Sub‐
área de conhecimento, segundo os critérios do CNPq, explicitados na tabela em anexo.
Exemplo: Grande Área: Ciências Exatas e da Terra
Área: Física
Sub‐área: Física da Matéria Condensada
Os projetos da área de Geografia poderão ser enquadrados nas grandes áreas de
Exatas e da Terra
ou Humanas, a critério do orientador. Esta informação deverá ser explicitada na capa
do projeto.
Os projetos da Área de Educação Física poderão ser enquadrados nas grande
áreas de Saúde ou Humanas, a critério do orientador. Esta informação deverá ser
explicitada na capa do projeto.

Plano de Trabalho e Cronograma
O plano de trabalho deverá apresentar a viabilidade de execução do projeto no prazo
previsto para a realização do mesmo (entre 6 e 12 meses). O cronograma poderá ser
apresentado como indicado:
Atividade\Bimestre
1
2
3
4
5
6
Levantamento
X
X
Bibliográfico
Coleta de Dados
X
Tabulação de Dados
X
Análise de
X
X
Resultados
Discussão/Conclusão
X
X
Relatório Final
X
X

Referências Bibliográficas
Nas referências bibliográficas devem estar relacionados os livros, artigos e outras
publicações citadas durante a apresentação do projeto.

