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ORIENTAÇÕES BÁSICAS: 

 A formatação do projeto de pesquisa neste formulário deve seguir as normas da ABNT para apresentação de 

trabalho científico (ver Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos do UNIARAXÁ); 

 Todos os campos deste projeto devem ser preenchidos; 

 Sugerimos preparar este documento antes da submissão do projeto de pesquisa na Plataforma Brasil (PB); 

 Este arquivo deverá ser anexado à Plataforma Brasil quando da submissão do projeto para a avaliação do 

CEP/UNIARAXÁ, como “Projeto detalhado”. Este deve ser salvo em Word ou PDF, na forma de texto capaz de 

ser copiado e colado. 

 Todos os pesquisadores envolvidos devem estar cadastrados na Plataforma Brasil, bem como terem seus 

currículos Lattes atualizados. Desta forma, podem ser incluídos na equipe de pesquisa do projeto. 

 Toda documentação obrigatória deve conter os nomes da equipe de pesquisa: Pesquisador responsável 

(Professor(a) Orientador(a)) e membros da equipe de pesquisa (autor(a) principal e demais autores(as)). 

1) DADOS IDENTIFICADORES DA EQUIPE DE PESQUISA: 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL (PROFESSOR ORIENTADOR) 

Nome completo:  

Titulação máxima: ☐ Especialização ☐ Mestrado ☐ Doutorado ☐ Pós-doutorado 

Endereço eletrônico 
do currículo lattes 

(http://lattes.cnpq.br/): 
 

E-mail:  

Telefone de contato: (        ) 

Instituição:  

Curso ou unidade 
acadêmica: 

 

Endereço para 
correspondência: 

 

Bairro:  CEP:  

Cidade:  UF:  

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL (AUTOR PRINCIPAL) 

Nome completo:  

Titulação máxima: 
☐ Discente  ☐ Graduação  ☐ Especialização ☐ Mestrado ☐ Doutorado ☐ Pós-

doutorado  

Endereço eletrônico 
do currículo lattes 

(http://lattes.cnpq.br/): 
 

E-mail:  

Telefone de contato: (        ) 

Instituição:  

Curso ou unidade 
acadêmica: 

 

Endereço para 
correspondência: 

 

Bairro:  CEP:  

Cidade:  UF:  

 

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA 

http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/
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RELAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PESQUISA 

Todos os pesquisadores envolvidos devem possuir cadastro na PB e serem incluídos na Equipe de Pesquisa 

PESQUISADOR 1 (COAUTOR OU COORIENTADOR) 

Nome completo:  

Titulação máxima:  

Telefones:  

E-mail:  

Endereço eletrônico do Currículo Lattes:  

Endereço para correspondência completo: 

PESQUISADOR 2 (COAUTOR OU COORIENTADOR) 

Nome completo:  

Titulação máxima:  

Telefones:  

E-mail:  

Endereço eletrônico do Currículo Lattes:  

Endereço para correspondência completo: 

(Se houver mais pesquisadores insira mais campos para preenchimento). 

 

2) DADOS IDENTIFICADORES DO PROJETO DE PESQUISA: 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do projeto:  

Área do conhecimento 
(CNPq): 

 

Subárea do 
conhecimento (CNPq): 

 

Curso ao qual o projeto 
está vinculado: 

 

Linha de pesquisa:  

Palavras-chaves:  

 

NATUREZA DO PROJETO 
Marque um X na opção que seu projeto se adequa, indique o nome do curso (em caso de Pós-Graduação, Grupo de 
Pesquisa e Outros) e indique o mês e ano de conclusão. 

 
Mês e ano de 

conclusão do projeto 

 Projetos de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico ___/_____ 

 Pós-graduação Lato sensu em:  ___/_____ 

 Mestrado em:  ___/_____ 

 Doutorado em:  ___/_____ 

 
Trabalho de conclusão de curso 
Ano/semestre: __________/______do curso de ____________________________ 

___/_____ 

 Projeto de Pesquisa – Grupo:  ___/_____ 

 OUTROS (especificar):  ___/_____ 

 

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf
http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf
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3) DESCRIÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

RESUMO GERAL DA PROPOSTA 
Resumo informando sobre a temática do projeto de pesquisa, objetivos, local de realização, metodologia, resultados 
esperados e outras informações pertinentes ao entendimento da proposta em no máximo 500 palavras. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

OBJETIVOS 
Relatar os objetivos geral e específicos do projeto 

 

 

JUSTIFICATIVA 
Descrever a relevância e a importância específica para o desenvolvimento do projeto. 

 

 

LOCAL DA PESQUISA 

Detalhar as instalações dos serviços, centros, comunidades e instituições onde ocorrerão as várias etapas da pesquisa. Indicar 
espaço físico, infraestrutura, laboratórios, instrumentos, biblioteca, outros financiamentos etc - Anexar Termo de Autorização 
para Desenvolvimento de Pesquisa com assinatura e carimbo da instituição onde será a realizada a pesquisa. 

 

 

METODOLOGIA DO PROJETO 

Descrever adequadamente: tipo de estudo; Período em que ocorrerá o estudo; Amostra (Critérios de inclusão e Critérios de 
exclusão do participante); Riscos da pesquisa; Instrumento de coleta de dados, além dos aspectos éticos da pesquisa. (Em 
caso de dúvidas ver Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos do UNIARAXÁ). 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Descrever os resultados esperados com o desenvolvimento do projeto (produção de conhecimento e/ou desenvolvimento 
produtos e/ou serviços, com publicações em periódico, apresentações em eventos científicos, depósito e/ou registro de 
patente). 

 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Tempo máximo de 12 e mínimo de 6 meses). Pede-se identificar os meses (mês/ano). 
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Coleta de dados será permitida somente a partir da aprovação pelo CEP quando o projeto envolver seres humanos e animais 

de experimentação como objetos de estudo. 

Atividades ou etapas 
Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

             

             

             

             

             

             

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Seguir as normas da ABNT (ver Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos do UNIARAXÁ) 

 

 

CRITÉRIOS PARA SUSPENSÃO DA PESQUISA 

Detalhar quais os critérios pelos quais esta pesquisa possa vir a ser suspensa. 

 

 

ORÇAMENTO DO PROJETO (Obrigatório) 
Discriminar os itens a serem financiados, fontes de financiamento e a quantidade, bem como o valor unitário e total dos itens 
necessários. Obrigatoriamente deve ser informada a fonte que proverá os recursos necessários. 

Discriminação do item a ser 
financiado 

Fonte de 
financiamento 

Unidade Quantidade 
Valor (R$) 

Preço unitário Total 

1.      

2.      

3.      

TOTAL      

Fonte de financiamento do projeto:  

 

4) ASPECTOS ÉTICOS (Esclarecimentos e documentos necessários para o desenvolvimento da pesquisa). 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

Reproduzir o termo apresentado a instituição onde será realizada a pesquisa. Deve ser anexado a este documento uma cópia 
do documento original contendo assinatura e carimbo da Instituição onde será realizada a pesquisa. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Reproduzir o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a ser utilizado no estudo. (ver Manual de Normalização do 
Colegiado de Ética em Pesquisa). 
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TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Reproduzir o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido a ser utilizado no estudo quando este envolver 
crianças/adolescentes. 

 

 

CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E EUTANÁSIA, NO CASO DE ESTUDOS COM A UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE 
EXPERIMENTAÇÃO. 

 

 

5) DECLARAÇÃO DOS ENVOLVIDOS – CANDIDATOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

(Leia atentamente o texto a seguir antes de assinar este formulário). 

Declaro que li e estou ciente que devo cumprir as normas que constam no Regulamento do Programa de Iniciação 

Científica do UNIARAXÁ, destacando: a necessidade do desenvolvimento das atividades previstas no cronograma 

apresentado; o cumprimento da carga horária necessária para o bom desenvolvimento do projeto de pesquisa; a 

participação nas atividades oferecidas pelo Programa; a manutenção do aproveitamento mínimo de 70% (setenta 

por cento) das disciplinas cursadas. O não atendimento dos itens descritos pode resultar no desligamento 

automático do Programa, ficando os envolvidos impedidos de se candidatarem a novos processos, além da 

restituição dos valores recebidos com correção monetária, em caso de concessão de bolsas. Estou ciente que ao 

final do cronograma devo encaminhar à Coordenação de Pesquisa o Relatório Final conforme normas e prazos 

estabelecidos, sob pena de não receber os documentos comprobatórios de participação no Programa. Autorizo a 

divulgação dos resultados do projeto, sem qualquer ônus, em veículos institucionais de divulgação e outros meios 

de informação, conforme consta no Regulamento do Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário do 

Planalto de Araxá. 

 Nome completo Assinatura 

Pesquisador Responsável 
(Orientador(a)) 

  

Autor principal   

Coautor ou Coorientador   

Coautor ou Coorientador   

 

6) DECLARAÇÃO DOS ENVOLVIDOS – PROJETO PARA AVALIAÇÃO DO COLEGIADO DE ÉTICA EM 

PESQUISA (CEP)  

(Leia atentamente o texto a seguir antes de assinar este formulário). 
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Declaro que li e estou ciente dos critérios exigidos pela Normalização do Colegiado de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ para apresentação e avaliação deste projeto, destacando: ter como 

sujeito de estudo seres humanos (Resolução CNS nº 466/2012) ou animais de experimentação (Resolução 

Normativa do CONCEA nº 30/2016); apresentar Carta de Aceite assinada pelo professor(a) orientador(a); apresentar 

Carta de Autorização de Desenvolvimento de Pesquisa, no caso de que o pesquisador dependa, para execução de 

seu projeto, de licença prévia para coleta de dados ou realização de estudos ou análises; apresentar Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, nos casos de pesquisa com humanos, desde que ocorra interação direta ou 

indireta com o indivíduo; apresentar Questionário Prévio, nos casos de pesquisa por meio de entrevista ou 

questionário. O não atendimento dos itens descritos pode resultar na exclusão do documento para avaliação ou a 

não aprovação por falta de cumprimento dos critérios exigidos. Estou ciente que ao final do cronograma devo 

apresentar a banca avaliadora dos trabalhos de conclusão de curso o Parecer de Aprovação emitido pelo CEP e 

que todas as exigências tenham sido cumpridas para o desenvolvimento do trabalho. 

 Nome completo Assinatura 

Pesquisador Responsável 
(Orientador(a)) 

  

Autor principal   

Coautor ou Coorientador   

Coautor ou Coorientador   

 


