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ANEXO II
PROJETO DE PESQUISA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CAMPUS CHAPECÓ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA (PPGH/UFFS)
TÍTULO DO PROJETO
Autor
Chapecó, (mês) de (ano)
Sumário
Página
1 Resumo e Justificativa de adesão à linha
2 Justificativa de Adesão à Linha de Pesquisa
3 Apresentação (incluindo o problema de pesquisa e justificativa)
4 Objetivos
5 Revisão de Literatura
6 Referencial Teórico-Metodológico
7 Cronograma
8 Referências
Utilize fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12; espaçamento entrelinhas de 1,5; inserir
paginação na parte superior direita da página; utilizar o recurso “justificar” para alinhar os
parágrafos.
1 Resumo (Até 200 palavras):
Deve introduzir de forma breve o tema, a região/local/área abordada, os objetivos e as
considerações teórico-metodológicas iniciais.
Palavras-Chave: (entre 3 e 5 termos)
2 Justificativa de adesão à linha de pesquisa escolhida (Até 200 palavras):
Justificar porque o tema do projeto de insere na proposta da linha de pesquisa escolhida.
Apresentação (entre 800 e 1200 palavras):
Apresentar o tema, incluindo o período, a região/local/área abordada; descrever o problema de
pesquisa, formulando de forma clara e bem delimitada as questões que movem a pesquisa;
justificar a contribuição futura da pesquisa em termos científicos, econômicos e/ou sociais.
3 Objetivos:
Objetivo Geral (até 200 palavras):
Objetivos Específicos (entre 3 e 5 objetivos específicos):
4 Revisão de Literatura (até 800 palavras)
Quais trabalhos científicos (livros, capítulos de livro, artigos) já abordaram diretamente ou
indiretamente o seu tema de pesquisa, o período estudado e/ou a região/local em questão?
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Abordar sucintamente estas obras em forma de diálogo crítico com o seu tema de pesquisa,
apresentando possíveis equívocos ou lacunas que seu projeto pretende solucionar.
Referencie os trabalhos de acordo com a ABNT, citando os sobrenomes dos autores, escrito em
caixa baixa (letras minúsculas, exceto a primeira letra), seguido do ano da publicação. Ex: para
um autor: Santos (2010, p. 26); para dois autores: Santos e Maia (2012, p. 35); para três ou mais
autores: Santos et al. (2018, p. 50).
5 Considerações Teórico-Metodológicas (entre 800 e 1200 palavras):
Quais autores, obras e conceitos ajudam a resolver o seu problema de pesquisa? Debater sobre
quais as contribuições e/ou limites de trabalhos teóricos para o seu tema de pesquisa, indicando
os conceitos e técnicas de pesquisa que pretende utilizar.
Desenvolver neste item uma discussão inicial sobre as fontes de pesquisa que pretende utilizar:
imprensa, história oral, boletins técnicos, iconografia, etc., demonstrando onde se encontram
estas fontes (arquivos particulares, arquivos públicos, internet) e quais as possíveis relações entre
os autores/conceitos e as informações disponíveis nas fontes de pesquisa.
6 Cronograma:
Para a elaboração do cronograma, sugerimos a consulta ao regimento do PPGH, disponível na
página www.uffs.edu.br
I - ANO:
ATIVIDADES
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7 Referências:
a) Referenciar, de acordo com a ABNT, os livros, capítulos de livro, artigos, resumos, etc. que
foram citados em seu projeto; não incluir obras que não foram mencionadas ao longo do seu
texto.
b) Referenciar, de acordo com a ABNT, as fontes primárias de pesquisa utilizadas no projeto
bem como indicar outros materiais que pretende utilizar durante a pesquisa.
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