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Orientações para confecção do projeto de tese 

 

1. Capa identificada: Título do plano de trabalho: nome do aluno; nível (doutorado); 
orientador; data; assinatura do aluno e orientador. 

2. Capa não identificada: Título do plano de trabalho 

3. Introdução justificativa (1 ou 2 páginas):  Este tópico deve conter uma 
caracterização precisa e clara do problema a ser abordado na tese. Deve dar ao leitor 
o contexto para entender a revisão bibliográfica 

4. Revisão bibliográfica (3-5 páginas): Fazer uma revisão bibliográfica, 
apresentando o estado da arte, quais os trabalhos/métodos anteriormente descritos na 
literatura e qual a novidade no tema e metodologia proposta. É preciso ter em mente 
que a tese precisa ser uma contribuição significativa e nova na literatura internacional 
e que o desenvolvimento obrigatoriamente deverá gerar publicações científicas 
internacionais. 

5. Objetivos (1 página): Listar os objetivos gerais e específicos. Delimitar a 
abordagem ao problema e o escopo de seu plano.  

6. Metodologia (3-5 páginas): A explicação deve ser suficiente para que seja possível 
avaliar a sua abordagem experimental. Relacionar as estratégias experimentais, 
técnicas, equipamentos, reagentes.  

7. Resultados esperados (meia página): Apresentar os impactos esperadas do 

conhecimento gerado na sua tese. 

8. Viabilidade e riscos (1 página): Identificar  claramente as possíveis dificuldades 
para desenvolvimento da pesquisa e obstáculos a serem vencidos, de maneira que os 
objetivos sejam alcançados.  

9. Referências bibliográficas (1-3 páginas)  

OBS.: Pode haver pequenas variações na organização dos itens Introdução, 

Justificativa/Objetivos e Revisão Bibliográfica, desde que haja coerência lógica.  

Como a avaliação desse item é cega, devem ser evitados detalhes que permitam 

a identificação do candidato.  
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