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FORMATAÇÃO: O projeto de pesquisa submetido ao processo seletivo do PPGEO da
Turma 2023.1 deve ter  no máximo 15 (quinze) páginas  (incluindo os elementos pré-
textuais e pós-textuais), numeradas, e ser redigido em fonte Time New Roman, tamanho
12 (doze), espaçamento entre linhas de 1,5cm, margens superior e esquerda com 3cm e
margens direita e inferior com 2cm, impresso em papel tamanho A4. As citações e as
referências devem seguir as normas da ABNT em vigor. ESTRUTURAÇÃO: O projeto
de pesquisa deverá conter explicitamente no corpo do texto as seguintes partes e seções:
● Elementos pré-textuais ✔ Capa ✔ Sumário
● Elementos textuais: ✔ Introdução/justificativa problematização✔  ✔ objetivo geral e 
objetivos específicos. ✔ Referencial teórico ✔ Metodologia ✔ Cronograma ✔ Referências
● Elementos pós-Textuais ✔ Anexos (opcionais) ✔ Apêndices (opcionais)

1 Capa: Título do projeto e linha de pesquisa – Não deverá ser inserido o nome do
candidato no projeto.

2 Introdução/Justificativa
Apresentação do projeto de pesquisa. delimitação do tema, breve revisão do estado da
arte (trabalhos  relevantes  mais  recentes  que abordam a temática a  ser desenvolvida).
Exposição dos elementos contidos na proposta. Justificativa da relevância do tema de
pesquisa proposto para o PPGEO/UERN.

3 Problematização
Descrição do recorte de pesquisa, área de abrangência. Breve caracterização de
elementos geográficos,  históricos,  físico/naturais,  sociais  e  culturais.  Apresentação da
questão norteadora (ou, o problema de pesquisa). A(s) pergunta(s) de partida: o que o
trabalho pretende responder ao longo da pesquisa em suas diferentes etapas.

4 Objetivos
3.1 Objeto Geral
Apresentação do objetivo geral determinado para saber o que se vai investigar e o
que se pretende alcançar. O objetivo da pesquisa, de cunho mais amplo, apontará a
direção que o trabalho tomará em seu percurso.

3.2 Objetivos Específicos
São questões complementares à questão norteadora, desdobramentos do objetivo
geral. Indicam os caminhos a  serem percorridos para alcançar  o objetivo geral.
Também servem para orientar as fases/etapas da pesquisa.

5   Referencial Teórico
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Exposição das principais categorias, conceitos e temas a serem utilizados para o
desenvolvimento da pesquisa, indicando a orientação e as principais diretrizes teórico-
metodológicas. Apresentação de autores que embasam a proposta e dão balizamento teórico.
Formulação e operacionalização de conceitos.

5 Metodologia
Apresentação das etapas da pesquisa e dos procedimentos a serem desenvolvidas bem como
instrumentos utilizados para alcançar os objetivos propostos no trabalho. A metodologia pode ser
apresentada  em  etapas  da  pesquisa  segmentadas,  por  exemplo:  Levantamento  bibliográfico;
Levantamento de bases cartográficas; Levantamento de dados; Trabalho de campo
(procedimentos pré-campo, definição de locais/sujeitos/agentes a serem visitados, delimitação de
instrumentos e técnicas a serem utilizados); Análise e interpretação dos dados (integração dos
dados;  elaboração de séries estatísticas, tratamento de dados e informações); Produção
textual (elaboração do relatório  de  qualificação  e  dissertação).  Ainda é  possível  apresentar
procedimentos alternativos aos aqui expostos.

6 Cronograma

O cronograma deve apresentar o período de realização das atividades da pesquisa descritas na
metodologia,  bem como a defesa de qualificação do projeto (até o 20º mês de realização da
pesquisa) e defesa da dissertação de mestrado. Recomenda-se modelo de cronograma descrito no
quadro 1:

Quadro 1 - Cronograma de Atividades

Etapas e
Atividad

es

2023 2024 2025
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7 Resultados Esperados

Produtos esperados a partir do desenvolvimento da pesquisa e seus impactos na comunidade 
científica e na sociedade em geral.

8 Referências (em conformidade com as normas da ABNT-NBR-6023-2018)
Fontes e bibliografias utilizadas para a elaboração do projeto de pesquisa. Todas as referências 
utilizadas como citação no projeto deverão ser inseridas na lista de Referências.
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