FORMULÁRIO PARA PROJETO DE PESQUISA, ENSINO E/OU EXTENSÃO
Natureza do Projeto
( ) Pesquisa

( ) Extensão

( ) Pesquisa e Extensão

Título da Proposta
Deve ser claro, conciso e conter de forma resumida o assunto a ser pesquisado.

Equipe
• Relacionar todos os participantes do projeto: coordenador do projeto, demais docentes e discentes.
Docentes
Nome

Titulação

Link lattes

Curso

Link lattes

Discentes
Nome

Resumo
• Deve conter, de forma sintética, os principais elementos do projeto: identificação e caracterização
do(s) problema(s), objetivos, síntese do método, resultados e impactos esperados.

Palavras-Chaves
• Inserir três palavras que indiquem a natureza ou objetos de pesquisa, não contidas no título do
projeto.
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Introdução
• Caracterizar e definir o contexto da proposta, identificando claramente o problema ou oportunidade
vislumbrada pela pesquisa.
• Fazer as citações conforme NBR 10520/2002 ABNT.
• Descrever possíveis abordagens e explicar porque a estratégia proposta é a mais adequada e capaz
de superar as possíveis limitações e atender às expectativas do projeto, levando em consideração os
contextos social, ambiental econômico e técnico-científico do meio onde será desenvolvido.

Justificativa
• Fazer as citações conforme NBR 10520/2002 ABNT.
• Importância do objeto de pesquisa escolhido.
• Principais benefícios dos resultados da pesquisa (explicitar o interesse principal do trabalho).
• Vantagens e riscos da pesquisa, com relação aos resultados esperados.
• Relevância do projeto para o curso de graduação.
• Descrever os benefícios que a execução do projeto trará tanto em relação a resultados sociais
positivos, quanto para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das atividades de ensino e/ou pesquisa
e/ou extensão vinculadas ao projeto.

Objetivos
• Os objetivos devem ser exequíveis e expressos de forma clara, concisa, em termos de impacto ou
resposta às questões mais relevantes do problema abordado ou da oportunidade focalizada.
OBJETIVO GERAL
• Enunciar de forma abrangente as finalidades do projeto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Definir os tipos de resultados que se esperam com a implantação do projeto e que levarão ao alcance
do objetivo geral

Métodos
• Apresentar de forma detalhada o delineamento das etapas da pesquisa e/ou extensão, as técnicas e
modelos adotados.
• Trabalhos que envolvam questões éticas deverão fazer menção à legislação em vigor para tal.
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Resultados esperados
• Descrever metas e estimar seus impactos potenciais.

Produtos esperados (colocar a quantidade pretendida)
Artigos publicados em Resumos

publicados Apresentações

revistas com ISSN

em anais de eventos

Prestação de serviço

Elaboração

de Cursos

Trabalhos em Eventos

de Eventos

Outros (especificar)

documentos técnicos

Orçamento*

Discriminação

Quant.

Total

Valor Unit.

Valor Total

R$

*O coordenador do projeto deverá assinar Termo de Ciência Recursos Orçamentários.

Referências bibliográficas
• Utilizar NBR 6023 de 2002 ABNT.

Anexos
• Carta de encaminhamento do projeto, emitida pela Coordenação de Curso envolvida, com parecer
assinado favorável, referente à pertinência do projeto.
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• Aceites/Termos de Compromisso de pessoas, empresas, laboratórios ou órgãos externos à FASA
para participarem como colaboradores da pesquisa, se for o caso.
• Autorização do respectivo comitê de ética, quando necessário.
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Cronograma e organização da equipe

Cronograma de Atividades
Atividades (discriminar todas as atividades que serão realizadas no projeto, as
atividades inseridas abaixo são obrigatórias)

Revisão de literatura (para projetos de pesquisa)

ANO/Mês
Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Relatório parcial

x

Relatório final
Apresentação no Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão
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Apêndice 01
Plano de Trabalho do Estudante
(em caso de projetos realizados por mais de um estudante, os planos deverão ser diferentes)
Nome do estudante: __________________________________________________________________
Trimestre

Atividades a serem desenvolvidas

1º

2º

3º

4º
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Apêndice 02
Plano de Trabalho do Professor
(em caso de projetos realizados por mais de um professor, os planos deverão ser diferentes)
Nome do professor: __________________________________________________________________
Trimestre

Atividades a serem desenvolvidas

1º

2º

3º

4º
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Apêndice 03
Carta de encaminhamento de Projeto
À Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Educacional Santo Agostinho.
Encaminhamos, para análise e seleção, o projeto intitulado:

Sob coordenação do (a) Professor (a):

Curso e Campus

O Colegiado está de acordo com a realização desse projeto.
Anexar a ata de aprovação do projeto pelo colegiado de curso.

Carimbo e assinatura do Coordenador do respectivo curso
LOCAL
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Apêndice 04
TERMO DE CIÊNCIA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Eu, ___________________________, declaro ciência de que os recursos envolvidos neste
projeto dependem de aprovação orçamentária do Instituto Educacional Santo Agostinho Ltda.

Cidade, ____ de _______________________de __________.

_______________________________________
Assinatura do Coordenador do Projeto
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