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ORIENTAÇÃO Nº 01/2018 

PROJETO DE PESQUISA 

 

1. Características Gerais 

 Esta Orientação apresenta as normas referentes ao conteúdo e formatação do projeto 

de pesquisa dos cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-graduação em 

Gerontologia Biomédica.  

O projeto de pesquisa deverá ser encaminhado, pelo orientador, para a Comissão 

Científica (via SIPESQ) e, após sua aprovação, para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP - via 

Plataforma Brasil) ou Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA - via SIPESQ). 

 

2. Do Conteúdo e Formatação do Projeto de Pesquisa 

A formatação do projeto de pesquisa deverá seguir as instruções atualizadas da ABNT 

disponíveis no site da Biblioteca (http://biblioteca.pucrs.br/apoio-a-pesquisa/modelos-de-

normas-tecnicas-de-documentacao/).  

O projeto de pesquisa deverá contemplar os seguintes itens: 

 Capa  

 Folha de rosto 

 Listas (tabelas, abreviaturas/siglas, ilustrações, símbolos) – OBS: Este item é opcional.  

 Sumário 

 Introdução 

 Referencial Teórico, Fundamentação Teórica, Revisão Bibliográfica ou Revisão da 

Literatura 

 Justificativa 

 Hipóteses (para pesquisas quantitativas) ou Questões de Pesquisa (para pesquisas 

qualitativas). OBS: Este item é obrigatório apenas para o Doutorado. 

 Objetivos (geral e secundários) 

 Métodos (delineamento do estudo, população e amostra, variáveis em investigação, 

descrição das técnicas/instrumentos de coleta de dados, análise dos dados/análise 

estatística, aspectos éticos) 

 Orçamento 

 Cronograma 

 Referências (ABNT ou Vancouver) 

 Anexos - OBS: Este item é opcional.   

 Apêndices – OBS: Este item é opcional. 

 
3. Sobre esta Orientação 

Esta Orientação foi aprovada pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-

graduação em Gerontologia Biomédica na reunião de 19/07/2018 sob a ata nº 13/2018 e passa 

a vigorar a partir da data de sua publicação. 
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