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Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação 

Normas para Apresentação de Projeto de Pesquisa 

 

O projeto de pesquisa deve ser apresentado com linguagem clara, 

demonstrando domínio gramatical e conceitual. Deve ser estruturado na forma 

de tópicos, ocupando no máximo 20 (vinte) páginas digitadas em espaço duplo, 

incluindo as referências bibliográficas. 

 

O projeto de doutorado em relação ao de mestrado deverá apresentar: 

• maior grau de elaboração teórica e metodológica; 

• maior grau de profundidade e complexidade de objeto de pesquisa; 

• ineditismo e originalidade da temática; 

• obrigatoriedade de hipóteses na pesquisa. 

  

A seguir, a estrutura exigida para apresentação de projetos de pesquisa ao 

PPGCOM: 

  

Capa 

Deverá conter as seguintes informações: 

• Nome do Programa 

• Área de Concentração 

• Linha de Pesquisa 

• Título explicativo do projeto 

• Nível do projeto (mestrado ou doutorado) 

 

Página 1 

Título e resumo do projeto (até 5 linhas, somente em português) 
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Projeto de pesquisa 

  

1. Introdução 

Pertinência e adequação do projeto ao Programa e à Linha de Pesquisa 

indicados 

  

2. Objeto 

Assunto e problema de pesquisa 

Justificativa do estudo quanto à relevância e originalidade 

  

3. Quadro teórico de referência 

Inserção do projeto dentro das pesquisas existentes e revisão da bibliografia 

fundamental 

  

4. Objetivos 

Gerais e específicos; teóricos e práticos. 

  

5. Procedimentos metodológicos 

Explicitação dos métodos e técnicas de investigação; sua adequação ao 

projeto 

  

6. Considerações Finais 

  

7. Sumário de pesquisa 

Esquematização do projeto em partes, capítulos, tópicos 

  

8. Referências bibliográficas 

Usar normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

Máximo de 3 páginas 

  

9. Cronograma das atividades de pesquisa 

 


