Proposta sugerida para modelo de projeto à ser registrado na Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq-UFPE) via Centro Acadêmico do
Agreste-CAA da UFPE.
Estrutura básica
1. Folha de apresentação:
 Instituição responsável e sua logomarca;
 Nome do projeto;
 Nome do proponente principal;
 Local e data.
2. Proponente e Equipe do projeto
 Apresentar o nome e instituição do proponente principal e demais colaboradores.


Descrever, objetivamente, a equipe do projeto e breve função/ tarefa no projeto;

3. Resumo do projeto
 Elaborar uma síntese do projeto buscando dar uma ideia geral do mesmo ao
leitor, antes de uma leitura mais detalhada.
4. Introdução
 Deverá dar uma ideia sucinta do conjunto do projeto (revisão de literatura dentro
da temática do projeto e área específica);
 Realizar contexto do projeto, elaborar um diagnóstico da situação envolvida, de
forma focada e sucinta;
 Sugestão, evitar textos muito longos.
5. Justificativas
 O projeto deve estar baseado em uma justificativa absolutamente coerente, que
fundamente a sua razão de ser;
 Se possível, deixar clara a sua contribuição social, ambiental, cultural, etc.;
6. Objetivos
6.1. Geral
 O objetivo deve ser claro, coerente e sucinto, refletindo a razão de ser do
projeto;
6.2. Específicos (se aplicável)
 Os objetivos específicos devem estar bem relacionados com o título, com o
contexto do projeto e com o objetivo geral, mantendo o foco;

7. Metodologia
 Definir uma proposta metodológica a ser utilizada pelo projeto, de acordo com
cada área, podendo conter:
 Como o projeto será desenvolvido;
 Qual a dinâmica de implementação;
 Como ele será operacionalizado;
 Quais os instrumentos de execução;
8. Análise de viabilidade
 Descrever os elementos que asseguram a viabilidade do projeto;


Viabilidade técnica, suporte técnico e de infraestrutura (onde será realizado);



Descrever se há parcerias firmadas com outras instituições ou universidades.

9. Resultados esperados


Descrever quais os principais resultados esperados, indicando os produtos a serem
elaborados (artigos, trabalhos, relatórios, cartilhas, livros, protótipos, programas de
computação, patentes, entre outros).
10. Cronograma de execução
 Descrever o período de execução, por fases e ações;


Desenvolver um quadro sintético e de fácil visualização para facilitar a
compreensão das etapas do projeto.

11. Referências Bibliográficas
 Relacionar citações, seguindo as normas da ABNT ou conforme as indicações de
cada área.

