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FORMATAÇÃO (OBRIGATÓRIA) 

Fonte: Arial, tamanho 12 

Espaçamento entre linhas: 1,5 

Margens: 2,0 (inferior, superior, esquerda e direita) 

Formato do papel: A4 

Seção e subseções (quando houver): colocar em negrito; somente a primeira letra em             

maiúscula 

 

Título 

 – deverá ser o mais objetivo e explicativo possível. 

 

Resumo 

– máximo de 1500 caracteres, deverá ser sintético e conter no mínimo introdução,             

objetivos, metodologia e resultados esperados 

 

Palavras-chave 

– de 3 a 5 palavras separadas por ponto e vírgula, e não podem estar contidas no título. 

 

1. Identificação 

- Título do projeto; 

- Coordenador; 

- Colaboradores (voluntários envolvidos diretamente na execução do projeto, se         

houver); 

- Número de bolsas solicitadas: (   ) Uma     (   ) Duas 

 

2. Introdução (contendo antecedentes e justificativa) 

 

- Descrever qual a motivação para o projeto. 

- Apresentar objetivos gerais e específicos  de modo claro e sucinto. 

- Descrever sinteticamente qual será o público atendido e a equipe que vai conduzir o               

projeto. 

- demonstrar potencial do projeto em contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. 

 



3. Referencial teórico (opcional) 

Se o projeto for construído tomando como referência alguma ação, experiência, projeto,            

estudo, banco de dados ou teoria já disponível na literatura, apresentar o embasamento             

utilizado. Deixar claro os limites entre o que já está consolidado em fontes externas e o                

que vai ser efetivamente aproveitado na proposta apresentada. 

 

4. Metodologia 

- Explicitar quais são as etapas de execução do projeto, as pessoas envolvidas e os              

métodos utilizados. 

- Deixar claro como as etapas propostas podem possibilitar o alcance dos objetivos            

do projeto.  

 

5. Cronograma de execução 

- Sintetizar o cronograma em um quadro conforme modelo a seguir: 

 

ATIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 x            

  x x          

   x          

 

6. Orçamento 

ORÇAMENTO FINANCEIRO 
Detalhe os recursos necessários para a realização do projeto. 

BOLSAS 
1   Mês -   
2   Mês -   

Total de Bolsas (R$)  
 TOTAL GERAL (R$)  

 

7.Resultados Esperados 

Descrever os resultados esperados com a realização do projeto, a contribuição para a             
formação do(s) bolsista(s) e do público atendido. 
 
8-  Referências bibliográficas 



– Item obrigatório. É o que dará validade aos conceitos, teorias utilizadas. Citar todas as               

fontes utilizadas no desenvolvimento do trabalho de acordo com as normas da ABNT. 


