
ANEXO 5 

 

MODELO DO ANTEPROJETO DE PESQUISA 
 

Observação importante 
 

O anteprojeto deverá ser entregue em formulário específico (“Formulário_de_Anteprojeto.pdf”) 

disponível na página do PGPAT. Este formulário em pdf é editável e permite a impressão do texto 

inserido, porém não possibilita que sejam salvas as alterações realizadas. Portanto, sugerimos que 

o anteprojeto seja preparado em editor de texto e seu conteúdo seja copiado para o formulário pdf 

apenas no momento da impressão. Fique atento para que todo o conteúdo copiado esteja visível 

na impressão. 

 

Destaque os aspectos relevantes da proposta, para fins de avaliação do mérito do projeto: 

● Coerência da proposta quanto aos seus objetivos, metas, metodologias, atividades e 

resultados esperados; 

● Contribuição tecnológica, comparada com o atual estado-da-arte, especificando a relevância 

da proposta, nos âmbitos nacional, regional ou setorial; 

● Viabilidade técnica da proposta; 

● Aplicabilidade e impacto socioeconômico dos resultados esperados, quando couber; 

● Adequação da infraestrutura física e laboratorial para a execução do projeto. 

 

Justificativa e Caracterização do Problema 
 

Descrever objetivamente, com o apoio da literatura, o problema focalizado, sua relevância no 

contexto da área inserida e sua importância específica para o avanço do conhecimento. 

 

Objetivos e Hipótese 
 

Explicitar os objetivos do projeto, definindo o produto final a ser obtido. 

 

Metodologia e Estratégia de ação 
 

Descrever a metodologia empregada para a execução do projeto e como os objetivos serão 

alcançados. 

 

Resultados esperados / preliminares e limitações do estudo 
 

Descrever os resultados e/ou produtos esperados. Estimar a repercussão e/ou impactos 

socioeconômicos, técnico-científicos e ambientais dos resultados esperados na solução do 

problema focalizado.Comentar sobre possíveis dificuldades e riscos potenciais que poderão 

interferir na execução das ações propostas e comprometer o atingimento das metas e objetivos 

preconizados. 

Explicitar as medidas previstas para contornar ou superar essas dificuldades. 

 

 

Cronograma e viabilidade financeira 
 

Especificar na forma de itens as etapas e/ou atividades a serem desenvolvidas e o tempo de 

duração de cada uma.Indique projetos de pesquisa em andamento incluindo a origem do 

financiamento. 

 

Referências Bibliográficas 
 

Listar as principais referências bibliográficas sobre o tema. 


