
  
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Núcleo de Ciências Humanas 
Departamento de Línguas Vernáculas 

Programa de Pós-Graduação em Letras 
Mestrado Acadêmico em Letras 

  

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

Ilustre Colega: 

O Projeto de Pesquisa a ser apresentado ao Mestrado Acadêmico em Letras da 

UNIR deve constituir-se em uma proposta de tratamento de tema a ser desenvolvido 

ao longo do Curso, em caso de aprovação na Seleção. O Projeto deve demonstrar que 

o candidato possui conhecimento suficiente para elaborar uma Proposta de nível de 

mestrado, assim como habilidades metodológicas para traçar os passos fundamentais 

necessários ao andamento da pesquisa. Deve ser redigido de maneira clara e resumida 

e conter a delimitação de um problema de pesquisa inserido em um quadro teórico 

relevante, embora não limitado, podendo ser modificado ou aprofundado ao longo do 

curso. 

O Projeto não deverá ultrapassar 15 (quinze) páginas digitadas em fonte Times New 

Roman tamanho 12 e espaçamento 1,5 entre linhas. Impressão em folha A4, margens 

superior e esquerda 3,0 cm e inferior e direita 2,0 cm. 

Partes do Projeto de Pesquisa 

Além da Capa, em separado, contendo os dados essenciais à identificação do 

Projeto (tais como Instituição, Título, Nome do Candidato, Curso, Cidade e Ano), 

deverão estar contemplados no Projeto os seguintes itens, sem qualquer tipo de 

identificação de autoria do candidato, inclusive não devendo haver referências a 

publicações próprias em primeira pessoa: 

a) Introdução; 
b) Justificativa; 
c) Problematização, Delimitação e Hipótese(s);  
d) Objetivos;  
e) Metodologia e Referencial Teórico; 
f) Cronograma para defesa ao final de dois anos; e 
g) Referências Bibliográficas. 

a) Introdução 

Neste item o candidato apresentará uma contextualização do tema escolhido, 

delimitando a abrangência do estudo e os limites extensionais e conceituais do 

tema, inclusive adiantando dados do referencial teórico. 

b) Justificativa 

Aqui devem ser apresentadas as razões de ordem teórica e/ou prática que fazem 

com que o estudo seja considerado relevante e, portanto, justificam a sua execução. 



Na Justificativa devem ser apresentadas as razões de ordem teórica e/ou prática 

que fazem com que o estudo seja considerado relevante e, portanto, justificam a sua 

execução. 

c) Problematização, Delimitação e Hipótese(s) 

O candidato deverá fazer perceber que a demarcação de uma problemática de 

estudo é uma forma de delimitar mais ainda o Projeto, indicando exatamente a 

dificuldade ou questão não esclarecida que se pretende resolver ou responder. Ou 

seja, neste item o candidato deve apresentar a idéia central a ser desenvolvida ao 

longo do trabalho, expressa por meio de um questionamento (problema) e as 

possíveis respostas sobre a questão (hipótese/s), que poderão ser confirmadas ou 

refutadas ao longo do desenvolvimento da pesquisa. 

d) Objetivos 

Neste tópico o candidato deve deixar evidente o que quer obter com o estudo 

(objetivos). Os objetivos deverão ser definidos em dois níveis: gerais (mais amplos) 

e específicos (mais restritos), em ambos os casos devem ser apresentados em 

forma de tópicos. A problematização poderá ser explicitada nos objetivos 

específicos. 

e) Metodologia e Referencial Teórico 

Devem ser apresentados os procedimentos metodológicos que serão adotados, a 

linha teórica escolhida e deve ficar claro como a pesquisa será feita e como os 

dados serão coletados e analisados. Considera-se que a ampliação dessa parte 

ocorrerá simultaneamente ao desenvolvimento do estudo. 

f) Cronograma para defesa ao final de dois anos 

Neste item devem ser expostos os passos da realização da Pesquisa, mês a mês, 

conforme o interesse do Projeto. 

g) Referências Bibliográficas 

Neste item o candidato deverá relacionar todas as publicações citadas durante a 

apresentação do Projeto, em conformidade com as normas da ABNT 

(especialmente a NBR 6023:2002).   

Bom trabalho e Boa sorte!   
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