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

O projeto de pesquisa deverá ser elaborado de maneira clara e concisa em, no máximo, 15 páginas, 

considerando seguindo o modelo do template intitulado 

“Modelo_Submissão_de_Projeto_PIC_FAAL”. 

Nesse template deverá constar: 

Sumário; 

Resumo (máximo de 10 linhas e 5 palavras-chave); 

Abstract e key-words; 

1- Introdução e Justificativa; 

2- Objetivos ou questões de pesquisa; 

3- Metodologia e Procedimentos da Pesquisa; 

4- Referencial Teórico; 

5- Cronograma e Exequibilidade;  

Referências Bibliográficas. 

No RESUMO, deverá constar o objetivo da pesquisa, a metodologia adotada, quais procedimentos 

foram/serão utilizados para o desenvolvimento da pesquisa, seus aportes teóricos e breve 

apresentação ou indicação do que se espera dos resultados; 

Na INTRODUÇÃO e JUSTIFICATIVA, deverá ser apresentada uma síntese da bibliografia 

fundamental (evidenciar a relevância da proposta e demonstrar familiaridade com o tema proposto 

e com a literatura pertinente); 

Nos OBJETIVOS ou QUESTÕES DE PESQUISA, deverá apresentar uma delimitação clara 

do(s) objetivo(s) ou questão(ões) a ser(em) investigada(s) e do propósito da investigação; 
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Na METODOLOGIA e PROCEDIMENTOS DA PESQUISA, indicar e justificar opção 

metodológica; indicar claramente os procedimentos e etapas de desenvolvimento da pesquisa; 

No REFERENCIAL TEÓRICO, argumentar a favor dos procedimentos de análise a serem 

adotados; 

 

No CRONOGRAMA e EXEQUIBILIDADE, demonstrar o cronograma de atividades a serem 

desenvolvidas durante a pesquisa bem como apresentar a tabela de investimentos para a realização 

da mesma. Na TABELA DE INVESTIMENTOS poderá contar com (materiais, ferramentas, 

recursos humanos e/ou técnicos...), evidenciando o valor (monetário) total, necessário para o 

desenvolvimento do projeto e, como estes recursos serão captados. Na exequibilidade deverá 

constar quais são os elementos que tornam a sua pesquisa exequível; 

 

Nas REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, deverá constar a relação de todas as referências 

bibliográficas utilizadas para a elaboração do manuscrito, em consonância com citações feitas ao 

longo do mesmo, deverá ser apresentada em ordem alfabética, conforme o exemplo do template. 
 

ENVIO DOS PROJETOS 

O Projeto de pesquisa deverá ser impresso em preto e branco (duas cópias), encadernado com 

espiral (capa da frente em plástico transparente e a do fundo em plástico preto) e, entregue à 

Coordenação do Pic-FAAL, juntamente com: 

a) ficha de inscrição (uma via - conforme modelo); 

b) carta de apresentação (duas vias - conforme modelo); 

c) histórico escolar (atualizado) do Aluno Candidato - emitido e assinado pela secretaria da FAAL 

(uma via); 

d)  currículo Lattes (CNPq) do(a) Aluno(a) candidato(a) (uma via) e do(a) Professor(a) 

Orientador(a) (uma via) (atualizados com a produção dos últimos anos); 

e) Diretrizes_para_Boas_Práticas_em_Pesquisa_Científica_Pic-FAAL_07032017 assinado pelo 

orientador e aluno (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 emitirá os 

pareceres e publicará a lista dos projetos 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 

Científico. As cópias dos projetos enviados não serão devolvidas, independentemente se os 

mesmos forem aprovados ou não. 

Limeira, 07 de março de 2017. 

Prof. Ms. Tiago Giorgetti Chinellato 

Coordenador do Pic-FAAL 

Profa. Dra. Adriana Pessatte Azzolino 

Diretora Acadêmica 
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