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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 TÍTULO DO ANTEPROJETO:

1.2 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:
Estudos Fronteiriços

1.3 LINHA DE PESQUISA:

1.4 NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

(PREENCHIDO NO ATO DE INSCRIÇÃO)
1.5 LÍNGUA ESCOLHIDA PARA PROVA DE PROFICIÊNCIA

(    ) Espanhol             (    ) Inglês

2. JUSTIFICATIVA

Através de uma abordagem teórica e conceitual, deve-se demonstrar conhecimento 

sobre o tema/ problema foco do projeto, de modo a salientar seu viés de ineditismo e 

importância relacionado à produção científica sobre fronteira. Com essa finalidade, é 

imperativa a utilização e citação (de acordo com as normas da ABNT) de bibliografia 

coerente, tanto clássica, como atual.

3. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

Compreende-se que, para a correta formulação do projeto de pesquisa, é necessário ter 

bem claramente definidos os objetivos que se deseja alcançar, sendo os mesmos, condição 

norteadora fundamental para a execução do projeto. Devem ser realistas diante dos meios, 

fontes e métodos disponíveis, ademais de manter coerência com o tema elencado.

O Objetivo Geral define explicitamente o propósito do estudo a ser realizado.

Os Objetivos Específicos referem-se aos resultados que se pretende alcançar de forma 

específica, estabelecendo e indicando objetivamente suas características e particularidades. 



Todo objetivo específico é o desdobramento e/ou detalhamento do objetivo geral. Logo, 

quando se reúnem todos os objetivos específicos, deve-se chegar ao objetivo geral da 

pesquisa. Podem ser apresentados até três objetivos específicos, no máximo. Usa-se verbos no 

infinitivo para começar sua redação.

4. METODOLOGIA

Conforme a especificidade da área, o pesquisador deverá descrever o local, os 

materiais/fontes utilizadas, as etapas, o tamanho de amostras, o universo abordado, o 

delineamento experimental/teórico, sem cair no exagero. Mostre primeiro os aspectos gerais, 

seguidos dos detalhamentos. Os itens devem ser apresentados na sequência: a) 

organismo/área/fontes, onde/como podem ser encontradas e seus respectivos delineamentos; 

b) procedimentos específicos; e c) forma de análise dos dados. As etapas devem esclarecer 

como atingir todos os objetivos propostos. As metodologias devem vir acompanhadas da 

respectiva bibliografia.

5. PROPOSTA(S) DE AÇÃO

O candidato deve abordar o problema a ser estudado e propor algum tipo de ação 

prática efetiva. Esta é uma exigência dos Mestrados Profissionais. Exemplos nesse sentido 

podem ser ações de extensão, produção de eventos (culturais ou profissionais) e publicação de 

cartilhas. Responda as seguintes perguntas: Sua pesquisa servirá para resolver qual problema? 

Como poderá ser aplicada?

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Registrar a ordem sequencial das atividades a serem realizadas na execução do projeto 

na vigência de 24 meses.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Listar a bibliografia utilizada para a elaboração do projeto, observando as regras da 

ABNT em vigência. 

* OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O anteprojeto deve conter no máximo 10 páginas (Times New Roman 12, espaço 1,5).


