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Mestrado Profissional em Rede Nacional  
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ANEXO I 
 

 
 
 

Regras a serem obrigatoriamente seguidas pelos candidatos na elaboração da 

Proposta de Pesquisa, referida no item 5.3 do Edital ProfÁgua 001/2018: 

 

Capa 

Na Capa deve constar apenas o seguinte:  

- Processo Seletivo PROFÁGUA 2018/2(padrão a todos os candidatos) 

- Nome da Instituição Associada PROFÁGUA de Inscrição do Candidato 

- Nome Completo do Candidato 

- Título do Projeto de Pesquisa 

- Área de Concentração PROFÁGUA 

- Linha de Pesquisa PROFÁGUA 

- A Capa deverá ser formatada em, no máximo, 01 página. 

 

 

Projeto de Pesquisa  
 

A proposta deve, obrigatoriamente: 

-Utilizar fonte Times New Roman,tamanho12; espaçamento 1,5 entre linhas; 

margens superior, inferior, esquerda e direita iguais a 2cm; e espaçamento entre 

parágrafos de 8 pontos. 

-Conter, apenas, as seguintes 07 (sete) seções:  

1-Relevância do tema do projeto de pesquisa: Deve-se apresentar a relevância 

do projeto de pesquisa, especialmente, para os sistemas brasileiros de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (nacional e/ou estaduais e/ou do Distrito 

Federal); 

2-Objetivos: Deve-se apresentar o objetivo geral e os objetivos específicos do 

projeto de pesquisa; 

3-Justificativas: Deve-se apresentar as justificativas para o 

estabelecimento/proposição dos objetivos do projeto de pesquisa, especialmente, as 

de caráter técnico e científicos;  
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4-Aspectos metodológicos: Deve-se apresentar e comentar sobre os principais 

aspectos metodológicos a serem considerados no processo de desenvolvimento do 

projeto de pesquisa; 

5-Aderência. Deve-se apresentar comentários sobre a aderência do projeto de 

pesquisa às Linhas de Pesquisado PROFÁGUA e ao perfil do corpo 

docente/PROFÁGUA da Instituição Associada em que o candidato se inscreveu no 

processo seletivo;    

6-Produtos esperados. Deve-se apresentar o que se tem de previsto como 

produtos do projeto de pesquisa, seja de cunho técnico seja científico, ou outro, 

comentando seu impacto científico e no SINGREH; 

7-Referênciasbibliográficas.Deve-seapresentar, segundo a Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), as referências bibliográficas citadas no corpo do texto 

do projeto de pesquisa. 

O limite de páginas estabelecido para o conjunto das seções de números 1a 

6será o total máximo de 8 (oito) páginas; 

A seção 7, que apresenta as Referências Bibliográficas, terá o total, máximo, de 

4 (quatro) páginas. 
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