EDITAL EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS & DIVERSIDADES nº XX/2017
Anexo I – Roteiro Básico do Projeto
1. TÍTULO DO PROJETO

2. INSTITUIÇÃO
2.1 Nome da instituição
2.2 Sigla
2.3 Endereço
2.4 PPG da Instituição vinculado ao
Projeto
2.5 Código do PPG

Nota (Mestrado)
Nota (Doutorado)

3. COORDENADOR
3.1 Nome completo
3.2 CPF
3.3 Titulação
3.4 Cargo
3.5 Link do currículo Lattes
3.6 Endereço profissional
3.7 Telefone fixo
3.8 Celular
3.9 E-mail
7. ÁREAS TEMÁTICAS E LINHAS DE PESQUISA EM QUE SE ENQUADRA O PROJETO (conforme item 2 do
REGULAMENTO da Chamada)

8. DETALHAMENTO DO PROJETO
Esta parte refere-se ao escopo técnico-científico do Projeto. A proposta deve ser o mais completa e detalhada nas
informações disponibilizadas, demonstrando todos os aspectos relacionados no item 12.1 da Chamada, a saber,
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“Critérios de análise e julgamento” da Avaliação de Mérito Acadêmico. As informações aqui solicitadas podem ser
acrescidas com observações/comentários extras que o proponente considerar pertinentes.
I. Resumo

II. Contextualização teórica do tema e Justificativa
Apresentação de uma revisão sintética e crítica da situação do conhecimento sobre o(s) tema(s) estudado(s);
Formulação do objeto da pesquisa;
Dissertação de como o objeto da pesquisa se inscreve no campo de conhecimento e como os conhecimentos
permitem precisar as questões ou as hipóteses da pesquisa;
A justificativa deve demonstrar:
•
•
•

A relevância e originalidade do projeto para a área temática;
A contribuição do projeto para a consolidação de linha de pesquisa e/ou desenvolvimento
tecnológico/inovador ou mesmo de área de concentração do Programa de Pós Graduação (PPG);
Os resultados contribuirão, de modo propositivo, para as políticas públicas e institucionais na temática
de Educação em Direitos Humanos & Diversidades.

III. Objetivos Científicos do Projeto
Apresentação do objetivo geral;
Descrição dos objetivos específicos;
Observação (No item X “Cronograma e Gestão de Projeto” cada atividade deve estar associada ao correspondente
objetivo específico).

IV. Metodologia
Descrição da estratégia de pesquisa e das técnicas e modelos adotados, tanto no desenvolvimento, quanto na análise
e interpretação dos dados a serem obtidos.

V. Principais publicações anteriores da equipe relacionadas ao tema do estudo.

VI. Coordenação
Descrever as principais experiências do Coordenador destacando a capacidade de gestão de projetos e equipes.

VII. Estrutura operacional e modelo de gestão da equipe

2/10

Descrever a dinâmica de trabalho da equipe participante do projeto

VIII. Modalidades e quantidades de bolsas total do projeto

Modalidade

Nº bolsas

Iniciação Científica
Mestrado
Estágio Pós-Doutoral

IX. Plano de Trabalho dos Bolsistas a serem selecionados para o Projeto
Descrever as principais atividades a serem realizadas por cada bolsista.
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Quantidade de
mensalidades

Valor Total (R$)

X. Cronograma e Gestão do Projeto
Especifique as atividades em cada linha e marque com um “x” o período de sua execução.
Se necessário, insira linhas adicionais para detalhar todas as atividades previstas.

Tempo (trimestral)
Atividades

Objetivos Específicos do Projeto

1.

1.1
1.2
1.3
1.4

2.

2.1
2.2
2.3
2.4

3.

3.1
3.2
3.3
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2018.1

2018.2

2019.1

2019.2

2020.1

XI. Descreva a contrapartida da Instituição de Ensino Superior participante do Projeto (disponibilidade efetiva
de infraestrutura para a execução do projeto e apoio técnico).

XII. Explicite o comprometimento da Instituição de Ensino Superior participante do Projeto com a continuidade
e fortalecimento do ensino e pesquisa na área, mesmo depois de encerrada a execução do processo.
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XIII. Indicadores de Produtividade Esperados

Quantidade por Ano

Produtividade Esperada

2018
1. Publicações

2019

Total

2020

1.1 Livros
1.2 Artigos em Revistas/Periódicos Internacionais
1.3 Artigos em Revistas/Periódicos Nacionais

2. Participações em
Eventos Científicos

2.1 Artigos publicados em Anais de eventos científicos
internacionais
2.2 Artigos publicados em Anais de eventos
científicos nacionais
2.3 Painéis em Eventos Científicos Internacionais ou
Nacionais

3. Organização de
3.1 Eventos Internacionais
Seminários e Conferências
3.2 Eventos Nacionais
3.3 Eventos Regionais
3.4 Eventos da Rede
4. Formação avançada
(Considere tanto as bolsas
solicitadas neste projeto
quanto aqueles
pesquisadores que poderão
participar da equipe e que
não terão bolsa atribuída
por esta Chamada/Projeto)
5.Modelos/Protótipos/Soft
ware

4.1 Projetos de Pós-Doutorado
4.2 Tese de Doutorado
4.3 Dissertação de Mestrado
4.4 Projetos de Iniciação Científica
4.5 Pesquisador/Professor Visitante
5.1 Modelos
5.2 Protótipo
5.3 Softwares

6. Patentes

6.1 Patentes

7. Relatórios

7.1 Relatórios de transferência de tecnologia

8. Cartilhas

8.1 Cartilhas

9. Outros

9.1

XIV - Plano de divulgação e de implementação dos resultados

XV. Perfil dos demais membros das equipes participantes: (Complete as informações solicitadas abaixo para cada
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membro de cada equipe participante. Copiar os itens quantas vezes forem necessárias.)
1. Nome:
a) Titulação:
b) IES:
c) Tipo de vínculo na IES:
d) Linha(s) de pesquisa(s)/projeto(s) a que se vinculam e/ou vincularão:
e) Tipo de atuação no Projeto:
f) Link do currículo Lattes:
2. Nome:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Titulação:
IES:
Tipo de vínculo na IES:
Linha(s) de pesquisa(s)/projeto(s) a que se vinculam e/ou vincularão:
Tipo de atuação no Projeto:
Link do currículo Lattes:

(copiar os campos de dados quantas vezes necessário)

XVI. Competência, experiência e adequação da equipe de pesquisadores em relação aos objetivos e metas da
proposta e em relação à capacidade de formação de recursos humanos com perfil adequado aos desafios da
Chamada

XVII. Observações / Comentários adicionais que julgue pertinente

XVIII. Principais referências bibliográficas

XIX. Anexos (caso necessário)
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9. ASSINATURA DO COORDENADOR
Data: ___/___/___
___________________________________
Nome do coordenador do projeto
Nome da Instituição
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