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ANEXO I 

 
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA PARA O EXAME DE 

QUALIFICAÇÃO 
 
O projeto de pesquisa a ser enviado para a banca examinadora consistirá de texto 
digitado, em até 10 páginas - fonte: Times New Roman; espaçamento: 1,5 - 
apresentado os seguintes tópicos: 
 
1. Título 
 
2. Introdução: 
 - Base Teórica: apresentar de forma clara e objetiva a base teórica em 
Ecologia a partir da qual foi elaborada a proposta de dissertação. Contextualizar o 
estudo a ser desenvolvido no conjunto teórico existente para o tema abordado na 
dissertação; atentar para a relevância e atualização bibliográfica do tema a ser 
estudado; 
 - Hipóteses e premissas: apresentar claramente as hipóteses que fundamentam 
o projeto a ser realizado; 
 - Objetivos:   apresentar, como ultimo parágrafo da “Introdução”, o objetivo 
geral e/ou específicos que serão alcançados com o desenvolvimento do projeto de 
pesquisa. 
 
3. Metodologia: descrever o delineamento experimental/amostral pretendido, 
relacionar os métodos que serão empregados, seja de abordagem em campo ou 
procedimentos laboratoriais; com base no delineamento experimental/amostral, 
apresentar os métodos estatísticos que serão considerados para o tratamento dos 
dados; atentar para a necessidade de licença de coleta em Unidades de Conservação 
e/ou licença do comitê de ética (CEUA) da UFSJ. 
 
4. Cronograma de Atividades: considerar o planejamento das atividades associadas 
ao projeto de pesquisa e à obtenção do título de mestre, em intervalos mensais por 24 
meses a partir da data de ingresso no PGE. Considerar disciplinas, atividades de 
campo e/ou laboratório, análise de dados, preparação da dissertação e defesa. 
 
5. Referências Bibliográficas: incluir todas as referências citadas, atentando para a 
bibliografia clássica bem como referências atuais que contribuem para a área do 
conhecimento. Escolher formato de referência de periódico listado na Área de 
Biodiversidade (Qualis A1, A2 ou B1) para onde pretende enviar o(s) artigo(s) 
resultante(s) da dissertação. Informar o periódico escolhido.  
 

 


