
 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
 
1 - CAPA 
 
Com título do projeto em português e inglês, nomes do aluno e do orientador 
credenciado no Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas (PPGCM). 
 
Curso pretendido: Mestrado ou Doutorado 
 
ATENÇÃO: As páginas do projeto devem ser numeradas a partir do item 2. 
 
2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 
2.1 -  Título. 
2.2 – Área de Concentração (CNPq). 
2.3 – Palavras – Chave. 
2.4 – Local de Realização do Projeto. 
 
3 – LISTA DE ABREVIATURAS. 
 
4 – RESUMO DO PROJETO (máximo: 250 palavras, com os seguintes itens: 
breve justificativa do trabalho, objetivos e material e métodos). 
 
5 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS  
 
5.1 – Candidato: Nome, área de graduação, função e local de trabalho, 
titulação máxima e ano de obtenção. 
 
5.2 – Orientador: Nome e Departamento/Unidade. 
 
6 – EQUIPE ENVOLVIDA 
 
Nomes dos participantes, função e local de trabalho nas instituições de origem, 
titulação máxima e ano de obtenção, atribuição de cada participante no projeto 
de pesquisa. 
 
ATENÇÃO: Identificar, neste item, o coorientador, se houver. O coorientador 
do candidato ao Curso de Mestrado ou ao Curso de Doutorado deve ter o grau 
de Doutor.  
 
7 – JUSTIFICATIVA 
 
Introdução ao problema e relevância. 
 
8 – CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS 
 
Informações sobre a aprovação do projeto no Comitê de Ética de Pesquisa 
(Instituição que aprovou o projeto, Número do processo, data de aprovação 
etc.)  

http://www.poscienciasmedicas.uff.br/images/arquivos/modelo_de_projeto.pdf#page=1
http://www.poscienciasmedicas.uff.br/images/arquivos/modelo_de_projeto.pdf#page=1


 
ATENÇÃO: anexar cópia digitalizada do documento completo de aprovação do 
projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa no final do projeto. O arquivo do 
projeto deve ser único, contendo o projeto e a aprovação do Comitê de Ética. 
 
9 - BENEFÍCIOS ESPERADOS. 
 
10 – INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO 
 
Este item deve também conter informações sobre o financiamento do projeto:  
a) se o projeto é financiado ou não; b) se o projeto for financiado, qual a 
agência de fomento, No. do processo e valor do financiamento. 
 
11 – PROJETO POR EXTENSO 
 
Deve conter: Fundamentação teórica, Objetivos (geral e específicos), material e 
métodos, cronograma, referências bibliográficas, protocolos utilizados na 
pesquisa, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e resultados parciais 
(se houver). 
 
ATENÇÃO: Os candidatos ao Curso de Doutorado devem anexar no final do 
projeto o artigo científico resultante da dissertação de mestrado publicado ou 
aceito para publicação no mínimo em periódico indexado na base de dados 
MEDLINE. Neste caso, o arquivo do projeto também deve ser único, contendo 
o projeto, a aprovação do Comitê de Ética e o artigo científico referido acima. 
Por favor, veja outras normas para realização do estágio probatório na página 
do PPGCM (www.poscienciasmedicas.sites.uff.br). 
 
 

http://www.poscienciasmedicas.sites.uff.br/

