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Programa de Pós-Graduação Stricto sensu
Mestrado Acadêmico em Ciências da Saúde

Modelo para redação do pré-projeto de pesquisa
Com objetivo de padronizar a seleção do Programa de Pós-Graduação da
Faculdade Ciências Médicas, seguem as recomendações para a redação do préprojeto de pesquisa.

CONTEÚDO:

O texto do pré-projeto deve contemplar as seguintes seções:
1- Folha de rosto: título do projeto, nome da linha de pesquisa, nomes do
aluno e do orientador, data.
2- Resumo
3- Introdução
4- Objetivos
5- Métodos
6- Resultados preliminares (opcional)
7- Cronograma de execução
8- Referências Bibliográficas
9- Anexos
As seções referentes à “Introdução, Objetivos e Métodos” não devem ultrapassar
cinco páginas. Os resultados preliminares podem ser redigidos em até duas
páginas.

O resumo deve ser redigido como parágrafo único, com no máximo 250 palavras,
com as seções: a) Introdução, b) Objetivos, c) Métodos e d) Resultados
preliminares (opcional).

Não há restrição de espaço para anexos e referências bibliográficas.
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FORMATO

O pré-projeto deverá ser apresentado de acordo com as orientações a seguir:
a) Texto impresso em PDF, a ser anexado quando da inscrição na
homepage do PGCM-MG.
b) Folha A4, em posição vertical, margem de 2cm, espaço de 1,5 linhas para
o texto e espaço simples para referências bibliográficas.
c) Fonte ARIAL tamanho 12 para o texto e tamanho 10 para paginação,
referências bibliográficas e eventuais legendas das ilustrações e das
tabelas.
d) Siglas devem ser evitadas. Se necessário, mencioná-las entre
parênteses, após a primeira citação por extenso no texto, para depois só
usar as siglas.
e) Ilustrações e tabelas devem estar próximas à referência no texto.
f) Tabelas e/ou quadros deverão conter um título na parte superior, com
numeração sequencial em algarismos arábicos. As siglas utilizadas nas
tabelas, bem como informações sobre o tratamento estatístico deverão
ser apresentadas abaixo das tabelas.
g) Ilustrações (gráfico, desenho, esquema, diagrama, fluxograma e outros)
devem ter título na parte inferior.

