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“Diretrizes para Elaboração de Pré-Projeto
Pré Projeto para Apresentação
ao Programa de Iniciação Científica da FAAL (Pic-FAAL)”
(Pic

O pré-projeto
projeto de pesquisa deverá ser elaborado de maneira clara e concisa em, no máximo, 5 páginas,
considerando seguindo o “Modelo_Submissão_de_Pre-Projeto_PIC_FAAL”.
“Modelo_Submissão_de_Pre
O Pré-Projeto deverá constar:
1. Capa (somente preencher a existente no modelo);
2. Folha de apresentação (somente preencher a existente no modelo);
3. Folha de pareceres (somente preencher a existente no modelo);
4. Pré-Projeto
Projeto (para TODOS os itens abaixo, seguir as orientações contidas no modelo);
•

Tema;

•

Problema;

•

Hipóteses;

•

Justificativa;

•

Objetivo geral;

•

Objetivos específicos;

•

Metodologia;

•

Referencial teórico;

•

Cronograma;

•

Referências.

ENVIO DOS PROJETOS
rojeto de pesquisa deverá ser impresso em preto e branco (duas cópias),, encadernado em pasta
O Pré-Projeto
com canaleta e, entregue à Coordenação do Pic-FAAL,
Pic
juntamente com:
a) ficha de inscrição (duas vias- conforme modelo);
b) histórico escolar (atualizado) do Aluno Candidato - emitido e assinado pela secretaria da FAAL (uma
(
via);
c) currículo Lattes (CNPq) do(a) Aluno(a) candidato(a) (uma
(
via);
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O prazo para a apresentação dos projetos será estipulado em Edital de Chamamento. Após análise,
apresentação do aluno e parecer do Comitê Científico da FAAL, em até, no máximo, 30 (trinta) dias do
encerramento do prazo para a entrega dos projetos, a Coordenação do Pic-FAAL
Pic AAL emitirá os pareceres e
publicará a lista dos projetos aprovados.
aprovados

Ao enviarem seus projetos, os Autores assumem total responsabilidade sobre o seu conteúdo. As opiniões
e julgamentos neles contidos não expressarão, necessariamente, as posições do Comitê
Comit Científico.

As cópias dos projetos enviados não serão devolvidas, independentemente se os mesmos forem aprovados
ou não.

Limeira, 10 de março de 2018.

Prof.Ms. Daniella Romanato
Coordenador do Pic-FAAL
Coordenadora
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