Modelo para apresentação de projetos de pesquisa

Os pré-projetos de pesquisa do Curso de Mestrado Acadêmico em Ciências da
Saúde do Programa de Pós-graduação Stricto sensu da Faculdade Ciências
Médicas – MG (FCM-MG), deverão seguir, estritamente, o modelo apresentado
e serão entregues na Secretaria do Mestrado, 01(uma) cópia escrita, em data
estabelecida pelo Edital do Processo Seletivo.

FORMATO
Os pré-projetos deverão ser apresentados de acordo com os seguintes
parâmetros:

a) Em papel branco, no formato A4 (21 cm x 29,7 cm), em posição vertical.

b) Fonte tamanho 12 e, tamanho 10 para as citações de mais de três linhas,
notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e das tabelas, digitadas
na cor preta, com exceção para ilustrações.

c) O pré-projeto deverá conter número ilimitado de anexos e referências
bibliográficas, mas o texto não deve ultrapassar 12 páginas (introdução,
objetivos e material e métodos).

MARGEM
a) esquerda: 3cm
b) superior: 3 cm
c) direita: 2 cm
d) inferior: 2 cm

ESPAÇAMENTO
A parte textual deverá ser digitada em espaço de 1,5 entre as linhas. As
referências; as legendas de ilustração; as legendas de tabelas/quadros deverão
ser digitadas em espaço simples. Embora o espaço das referências seja simples
elas deverão ser separadas entre si por espaço 1,5.

PAGINAÇÃO
A parte textual deverá ser digitada em espaço de 1,5 entre linhas. As referências;
as legendas de ilustrações; as legendas de tabelas/quadros deverão ser
digitadas em espaço simples. Embora o espaço das referências seja simples
elas deverão ser separadas entre si por espaço 1,5.

SIGLAS
Quando aparecem pela primeira vez no texto, deverão ser precedidas da forma
completa e colocadas entre parênteses.

ILUSTRAÇÕES
Independentemente do tipo de ilustração (gráfico, desenho, esquema, diagrama,
fluxograma e outros), sua identificação deverá aparecer na parte inferior, bem
como, seu número de ordem de ocorrência no texto (em algarismos arábicos),
do respectivo título e/ou da legenda explicativa de forma breve e clara,
dispensando consulta ao texto, e da fonte. A ilustração deverá ser inserida o
mais próxima possível ao trecho a que se refere.

TABELAS/QUADROS
As tabelas/quadros deverão conter um título objetivo e expressivo e sua
numeração deverá ser sequencial, em algarismos arábicos, para facilitar a
consulta, sempre que necessária. As siglas utilizadas nas tabelas, bem como
informações sobre o tratamento estatístico deverão ser apresentadas abaixo das
tabelas.

ESTRUTURA DO TRABALHO CIENTÍFICO

PARTE PRÉ-TEXTUAL

a) Capa


Nome da instituição;



Nome do autor;



Título e subtítulo (se houver). O subtítulo deverá ser precedido por dois
pontos;



Local (cidade) da instituição;



Ano.

b) Folha de rosto


Autor;



Título principal do trabalho, claro e preciso, identificando o seu conteúdo;



Natureza do trabalho (projeto de mestrado) e objetivo (aprovação em
disciplina);



Nome da instituição e a área de concentração;



Orientador e coorientador (se houver); local da instituição que o trabalho
será apresentado;



Ano.

Exemplo:

Pré-projeto de Dissertação de Mestrado
apresentado ao Programa de PósGraduação em Ciências da Saúde da
Faculdade Ciências Médicas - MG

c) Resumo
O resumo deverá ser digitado em espaço 1,5, em somente um parágrafo,
incluindo os subtítulos “fundamentos”, objetivos”, “material e métodos” e
“resultados preliminares” (opcional) com frases concisas, objetivas e coerentes.
Se houver apresentação de resultados deverá ser incluída a conclusão dos
mesmos. O resumo deverá ser redigido de preferência na 3ª pessoa do singular
e o verbo na voz ativa com, no máximo 250 palavras.

d) Sumário
Consiste na "enumeração das principais divisões, seções e outras partes de um
documento, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede,
acompanhado dos números das páginas".

PARTE TEXTUAL


Introdução;



Objetivos;



Material e métodos;



Resultados preliminares (opcional);

Introdução
É a apresentação do trabalho e deverá indicar a delimitação do tema, os
objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do
trabalho.

Justificativa:
Explicar qual a relevância do projeto.

Objetivos


Objetivo geral: Em linhas gerais, qual é a pergunta a ser respondida?

O que se pretende com essa pesquisa?


Objetivos específicos: Correspondem aos desdobramentos do objetivo geral, de
forma a traduzir, em suas diferentes especificidades, o que se pretende alcançar.

Material e métodos
Essa seção mostra como a pesquisa será realizada e fornece detalhes
suficientes para que um leitor possa avaliar a validade do estudo e replicá-lo se
desejar. Ao final da seção de métodos deverá ser incluída a análise estatística
dos dados que será empregada no estudo.

Resultados preliminares (opcional)
Deverão ser apresentados de forma breve e concisa. Resultados pertinentes
devem ser reportados utilizando texto e/ou tabelas e/ou figuras. Não se devem
duplicar os dados constantes em tabelas e figuras no texto do manuscrito.

PARTE PÓS-TEXTUAL


Referências bibliográficas (obrigatório).



Utilizar estilo de Vancouver.

Anexos (se houver)
Os anexos são elementos opcionais, constando-se de textos ou documentos não
elaborados pelo autor do projeto, que servem de fundamentação, comprovação
ou ilustração para o trabalho. Poderão ser inseridos quantos anexos forem
necessários, bastando apenas numerá-los sequencialmente e iniciar cada um
em página separada.

Orçamento
Este item deverá conter a listagem detalhada dos custos da pesquisa e sua
respectiva fonte financiadora. Em caso de projetos com patrocínio, discriminar a
participação de cada fonte.

Cronograma de execução da pesquisa. Descreva o tempo que se pretende
utilizar para a execução da cada etapa da pesquisa. O projeto deverá trazer a
informação que o “O cronograma previsto para a pesquisa será executado
somente após aprovação pelo Sistema CEP/Conep”.

