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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ 
CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 
CURSO DE DOUTORADO 

 

EDITAL 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL - TURMA 2015 
DOUTORADO 

  
O Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ faz saber 

aos interessados que, no prazo de 10 a 19 de setembro de 2014, estarão abertas as inscrições para a 
seleção dos candidatos ao Programa de Pós-graduação em Psicologia Social, Curso de Doutorado, 
para turma com início em 2015 /1o semestre. 
 

O Programa de Pós-graduação em Psicologia Social estrutura-se em torno de 3 (três) 
Linhas de Pesquisa, a saber: 

a) Linha de Pesquisa 1 - Processos sociocognitivos e psicossociais 
b) Linha de Pesquisa 2 - Contemporaneidade e processos de subjetivação 
c) Linha de Pesquisa 3 - História, Imaginário Social, Cultura. 

 
 
I - VAGAS: 
 

a) Serão oferecidas treze (13) vagas para o curso de doutorado, destinadas a portadores de 
título de Mestre, outorgados por Instituição de Ensino Superior, reconhecida pelo Conselho 
Nacional de Educação. 

b) As vagas para o Programa, Curso de Doutorado, serão distribuídas de acordo com o número 
de vagas disponíveis por orientador do Programa, para este processo seletivo, conforme 
quadro abaixo: 

 
LINHAS DOCENTES ORIENTADORES Nº DE VAGAS 

ANGELA DONATO OLIVA 2 

DEISE MARIA LEAL FERNANDES MENDES 2 

DENIZE CRISTINA DE OLIVEIRA 2 

MÁRCIA MARIA PERUZZI ELIA DA MOTA 1 

 
 

1 

RAFAEL MOURA COELHO PECLY WOLTER 1 

2 ANNA PAULA UZIEL 2 

3 ANA MARIA JACÓ VILELA 1 

 ANA MARIA LOPEZ CALVO DE FEIJOO 2 

                                              TOTAL 13 
c) todos os candidatos serão submetidos a processo seletivo único, mesmo aqueles que 

realizarem as etapas de seleção à distância.  
d) A Coordenação do Programa reserva-se o direito de não preencher o total de vagas 

oferecido. 
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II - INSCRIÇÕES: 

1. Período e Local das inscrições: 
1.1. As inscrições serão realizadas no período de 10 de setembro de 2014 a 19 de setembro de 

2014, de 2a a 6a - feira, das 10:00 às 16:00 horas, horário de Brasília. 
1.2. O local para as inscrições será a Secretaria do PPGPS da UERJ, situada à Rua São 

Francisco Xavier, 524- 10° andar – bloco F - Sala 10.009, Maracanã, CEP 20559-990 - Rio 
de Janeiro - RJ. Tel.: (55) (21) 2334-0236, 2334-0216 (fax). 
 

OBS. 
1: Não há taxa de inscrição 
2: Todos os horários estabelecidos neste Edital referem-se ao horário em vigor em Brasília 
 
 

2. Documentos Exigidos: 

a) Ficha de inscrição, em que o candidato deverá explicitar sua escolha por um determinado 
orientador (formulário próprio, a ser preenchido e impresso através da homepage do PPGPS: 
www.pospsi.uerj.br); 

b) Cópia frente e verso do diploma de curso superior de duração plena, reconhecido pelo 
Conselho Nacional de Educação; 

c) Cópia do histórico escolar do curso superior (com data da colação de grau); 
d) Cópia do diploma de Mestrado, frente e verso; 

 d.1) candidatos cujos diplomas ainda não tenham sido expedidos pela Instituição de Ensino 
Superior (IES), no ato da inscrição, poderão se inscrever desde que apresentem 
documento da IES declarando a data de conclusão e cópia da ata de defesa; 

e) Cópia do histórico escolar completo do curso de mestrado; 
e.1) caso o candidato ainda não tenha defendido o mestrado na ocasião da inscrição, os itens 
d) e e) poderão ser apresentados no ato da matrícula do candidato aprovado, no período 
previsto neste edital (02 a 06 de fevereiro de 2015). Sua aprovação será considerada inválida, 
se até a matrícula os documentos não forem apresentados. 

f) Currículo Lattes comprovado (vide item IIIb.2); 
g) Três (3) retratos 3x4 recentes; 
h) Cópia da cédula de identidade; 
i) Cópia do CPF, com exceção dos candidatos estrangeiros não residentes; 
j) Dois (2) exemplares do pré-projeto de tese, com no máximo 20 (vinte) páginas, incluindo 
referências bibliográficas, impressos em folha A4 e grampeados, com justificativa que demarque 
sua vinculação com uma das linhas de pesquisa do Programa e área de interesse de um dos 
professores. O pré-projeto deve incluir os objetivos da pesquisa, sua fundamentação teórica, 
revisão da literatura e metodologia a ser utilizada. O corpo do texto bem como as referências 
bibliográficas deverão seguir as normas ABNT ou APA. A indicação das normas escolhidas 
(APA ou ABNT) pelo candidato deverá constar no projeto. A fonte deve ser Arial, tamanho 11, 
espaçamento entre linhas 1,5); 
k) Caso necessário, anexar formulário de aceite da instituição para sediar realização de prova(s) 
bem como comprovante de residência ou deslocamento;  
l) Caso necessário, anexar comprovante(s) que justifique(m) solicitação de isenção de  prova(s) 
de idiomas (inglês e/ou francês e/ou português) realizada no formulário de Inscrição, conforme 
item III c.2 deste Edital; 
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m) Portadores de necessidades especiais devem requerer, no ato de inscrição, o preenchimento 
das condições para plena realização deste processo seletivo. 

 
OBSERVAÇÕES: 

a) A Secretaria do PPGPS só aceitará a inscrição do candidato com a documentação   
apresentada conforme Edital, inclusive com relação ao número de páginas do projeto e ao 
curriculum Lattes.  

b) No ato da inscrição, o candidato deverá optar pelo idioma da prova de Língua Estrangeira: 
inglês ou francês. 

     c) Candidatos estrangeiros estão dispensados dos documentos estipulados nas alíneas h e i  
acima,  mas devem apresentar em relação às alíneas b), c), d), e), os documentos solicitados com 
vistos consulares brasileiros e tradução feita por tradutor público juramentado no Brasil; 

     d) Candidatos estrangeiros devem apresentar, se cabível, passaporte válido com visto de entrada 
no Brasil.  

    e) No ato da inscrição, o candidato que residir a mais de 500km do Rio de Janeiro, ou que se 
encontrará a esta distância no momento de realização de provas escritas, poderá requerer a 
realização das referidas provas em programa de Pós-Graduação de instituição pública de ensino, 
anexando, para este fim, formulário de aceite da referida instituição de ensino para sediar a 
realização de sua(s) prova(s). 

   f) A inscrição poderá ser feita através do envio de toda a documentação (itens a até m, acima) por 
correio (via Sedex ou DHL), desde que a data de postagem seja, no máximo, a do último dia de 
inscrição (19 /09/2014). 

 
 
 
III - DO PROCESSO SELETIVO: 

A seleção para o Curso de Doutorado será constituída das seguintes etapas, todas eliminatórias e 
obrigatórias: 
a) Análise do pré-projeto 

  Na análise do pré-projeto de tese será valorizada a pertinência da investigação proposta, 
assim como a sua adequação à linha de pesquisa, aos interesses do orientador proposto e 
às exigências acadêmicas do doutorado. Caso o pré-projeto não corresponda aos interesses 
do orientador, ou não esteja de acordo com as exigências acadêmicas do doutorado, o 
candidato será eliminado. 

 
b) Análise da documentação: 

b.1) Na análise do pré-projeto de tese pela Comissão de Seleção, será valorizada a pertinência 
da investigação proposta, assim como a sua adequação à linha de pesquisa, aos interesses do 
orientador proposto e às exigências acadêmicas do doutorado. É fundamental que o/a 
candidato/a possua efetiva disponibilidade de tempo para a realização das atividades 
relativas ao doutorado. 

b.2) Na análise do Currículo Lattes e do Histórico Escolar, serão levados em consideração o 
desempenho do candidato durante o mestrado, sua produção acadêmica, experiência 
profissional e suas condições para a realização do doutorado. Só serão pontuados os itens 
do currículo elencados abaixo e que apresentarem documentação comprobatória. Os itens 
do currículo que não constam da tabela abaixo NÃO devem ser comprovados. 
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Categoria Discriminação Pontos 

Experiência Profissional 
Magistério 
(cada 0,5) 

- Docência Ensino Superior (6 meses) 
- Monitoria Disciplina (1 ano) 

Máximo  3,0 

Outros tipos de exercício 
profissional (exceto estágio) 

(cada 0,3) 

- Outros (1 ano) Máximo 0,5 

Pesquisa 
(cada 0,5) 

- Iniciação Científica (1 ano) 
- Coordenação de Pesquisa 
- Participação em Pesquisa (1 ano) 

Máximo  2,0 

Produção Científica A 
(cada 1,0) 

- Capítulo de Livro indexado 
- Artigo em Periódico Científico 
- Livro indexado 
- Tradução de obra científica 

Máximo  2,5 

Produção Científica B 
(cada 0,5) 

- Organização/apresentação de livro indexado 
- Prefácio/verbete de livro indexado 
- Resenha publicada em periódico científico 
 

Máximo  1,5 

Produção Científica C 
(cada 0,1) 

- Artigo ou entrevista em jornal ou revista não científica 
- Resumos ou trabalhos completos em anais de congresso 

Máximo 0,5 

A documentação deve ser entregue espiralada, com uma folha de rosto com o nome do candidato. 
Os documentos devem ser organizados conforme os itens numerados acima, sendo cada item 
separado por uma folha de rosto. 

  
c) Realização de duas provas de línguas estrangeiras, inglês e francês, consistindo de tradução de 

textos de temas psicossociais, com utilização de dicionário trazido pelo próprio candidato. Cada 
prova terá duração máxima de duas horas e 30 minutos: 
c.1)  Candidatos estrangeiros inscritos para a seleção ao Curso de doutorado, exceto aqueles 

oriundos dos países lusófonos, serão submetidos também a prova de suficiência em Língua 
Portuguesa nas mesmas condições estabelecidas no item “c”. 

c.1.1) Candidatos estrangeiros, de países de língua portuguesa, ficarão isentos da prova de 
proficiência em língua portuguesa.  

c.1.2) Candidatos estrangeiros de outra língua que não seja a portuguesa poderão pedir  
isenção desta prova desde que apresentem a documentação especificada no item “c.2”. 

 
c.2) Poderão solicitar isenção na prova de língua estrangeira:  

- candidato oriundo de país cujo idioma oficial seja o mesmo da prova aplicada na seleção; 
- candidato portador de certificado de proficiência emitido por instituição credenciada; 
- candidato que tenha comprovante de aprovação em prova de língua estrangeira em 

concurso feito para o mestrado ou doutorado. 
 
OBS.: A isenção dependerá de parecer da Comissão de seleção 

 
d) Entrevista sobre o pré-projeto de tese e currículo Lattes, onde o candidato deverá responder a 

questões formuladas oralmente pela banca examinadora sobre o pré-projeto apresentado. A 
comissão examinadora, composta de professores do corpo docente do PPGPS, avaliará o 
domínio do assunto pelo candidato, sua capacidade de argumentação e a exposição lógica de 
conceitos. 

d.1) O candidato que residir a mais de 500 km do Rio de Janeiro poderá solicitar, no momento 
da inscrição, a realização da entrevista por meio eletrônico, apresentando justificativa e 
comprovante do local de residência ou deslocamento. O parecer da Comissão dependerá: 

 - Da aquiescência do orientador indicado pelo candidato; 
     - Da existência efetiva de meio eletrônico por parte do PPGPS e do candidato. 
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IV - CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS: 

a) Será considerado aprovado para as etapas posteriores, o candidato que obtiver no pré–projeto 
a indicação de satisfatório pelo orientador solicitado pelo candidato;  

b) Será considerado aprovado na análise da documentação o candidato que obtiver nota mínima 
7,0 (sete);  

c) Será considerado aprovado na prova de língua estrangeira o candidato que receber menção 
aprovado ou isento; 
c.1) o candidato estrangeiro que não obtiver a menção aprovado ou isento na prova de 

proficiência de Língua Portuguesa será eliminado do processo seletivo. 
d) Será considerado aprovado na entrevista sobre o pré-projeto de tese e currículo Lattes o 

candidato que obtiver a nota mínima 7,0 (sete); 
e) Do resultado da etapas b) e d) do processo seletivo será extraída uma média final; 
f) A média final mínima para a aprovação no processo seletivo será 7,0 (sete). Observa-se que 

a aprovação não garante a classificação; 
g) A classificação final dos candidatos será por orientador dentro das vagas por ele oferecidas, 

em conformidade com o quadro apresentado no item I deste edital; 
h) Em caso de empate na média final, a classificação dos candidatos será decidida com base nos 

seguintes critérios:  
1. a maior nota da entrevista sobre o pré-projeto de tese; 
2. candidato mais idoso. 

i)  Os resultados parciais serão divulgados  somente com  o nome dos candidatos aprovados. 
 

 
OBS. 1: Os mesmos critérios serão adotados no processo de reclassificação. 

 

 
V - MATRÍCULA: 

a) Terão direito à matrícula os candidatos aprovados e classificados, respeitado o limite de vagas 
estabelecido para cada orientador e para o curso de doutorado; 

b) No ato da matrícula o candidato deverá apresentar os originais dos documentos: diploma de 
mestrado, histórico escolar completo do mestrado, CPF e identidade, para fins de conferência 
junto à Secretaria do Programa; 

c) Em caráter excepcional, poderá ser aceita, pelo prazo de 12 (doze) meses, a declaração de 
conclusão do curso de mestrado e ata de defesa, mantendo-se a apresentação dos demais 
documentos. A não apresentação do diploma de mestre implicará impedimento da entrega da 
tese e sua posterior defesa; 

d) A matrícula dos candidatos selecionados para o Programa de Pós-graduação em Psicologia 
Social se realizará de 02 a 06 de fevereiro de 2015, das 10:00 às 16:00 horas, na Secretaria 
do Programa. 

e) Em caso de desistência da matrícula poderão ser convocados outros candidatos aprovados. A 
data para a reclassificação encontra-se estabelecida no calendário deste edital. 

 
VI - CALENDÁRIO: 
 

a) INSCRIÇÕES: 
Data: de 10 de setembro a 19 de setembro de 2014 
Horário: das 10h às 16h 
Local: Secretaria do PPGPS na UERJ 
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b) RESULTADOS ACERCA DAS SOLICITAÇÕES DE REALIZAÇÃO DE PROVA E/OU 
ENTREVISTA À DISTÂNCIA E DE ISENÇÃO DE PROVA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: 

Data: 03 de outubro de 2014 
Horário: das 10h às 16h 
Local: Secretaria do PPGPS na UERJ 

 

c)DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DE APROVADOS NA ANÁLISE DO PRÉ-PROJETO E DA 
DOCUMENTAÇÃO: 

Data: 13 de outubro de 2014 
Horário: 15h 
Local: Secretaria do PPGPS 

 
d) PROVA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS ou FRANCÊS) e de PORTUGUÊS PARA 

ESTRANGEIROS: 
Data: 21 de outubro de 2014 
Horário: 9h30min (Inglês),  13h (Francês),  16h (Português) 
Local: Secretaria do PPGPS 

 
e)DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DOS APROVADOS NAS PROVAS DE LÍNGUAS E 

DIVULGAÇÃO DAS DATAS E HORÁRIOS DAS ENTREVISTAS: 
Data: 19 de novembro de 2014 
Horário: 15h 
Local: Secretaria do PPGPS 

 
f) ENTREVISTA: 

Data: de 24 de novembro a 05 de dezembro de 2014 
Horário: das 9h às 18h 
Local: Secretaria do PPGPS 

 
g) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

Data: 17 de dezembro de 2014 
Horário: 15h 
Local: Secretaria do PPGPS 

 
h) RECURSO PARA REVISÃO DE ERRO MATERIAL: 

Data: 18 de dezembro de 2014 
Horário: de 10 às 16h. 
Local: Secretaria do PPGPS 

 
i) RESULTADO DO RECURSO: 

Data: 16 de janeiro de 2015 
Horário: 15h 
Local: Secretaria do PPGPS 

 
j) MATRÍCULA: 

Data: de 02 a 06 de fevereiro de 2015 
Horário: das 10 às 16h 
Local: Secretaria do PPGPS 
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k) DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS RECLASSIFICADOS: 
Data: 26 de fevereiro de 2015 
Horário: 15h 
Local: Secretaria do PPGPS 

 
l) MATRÍCULA DOS CANDIDATOS RECLASSIFICADOS: 

Data: de 02 a 06 de março de 2015 
Horário: das 10 às 16h. 
Local: Secretaria do PPGPS 

 

OBS.: As listas com os nomes dos candidatos aprovados em cada etapa do processo seletivo estarão 
disponíveis na secretaria do PPGPS e na página do Programa na internet: www.pospsi.uerj.br 
As notas e médias dos aprovados só serão divulgadas no resultado final. As notas e médias dos 
reprovados estarão disponíveis na Secretaria ao final do processo seletivo. 
 
 
 
VII - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

a) A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento; 

b) Serão aceitos recursos somente para revisão de erro material. As datas dos referidos recursos 
estão definidas no presente edital; 

c) Decisões sobre o preenchimento das vagas são da competência da Comissão de Seleção, 
reservando-se à Coordenação do Programa o direito de não preencher o número de vagas 
estipulado no presente edital; 

d) O exame de seleção só terá validade para o curso de doutorado que será iniciado em 2015/1º 
semestre; 

e) A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficará à disposição dos 
respectivos interessados para retirada, na Secretaria do Programa de Pós-graduação em 
Psicologia Social, por um prazo não superior a 60(sessenta) dias a contar da divulgação do 
Resultado Final da Seleção. Após esse prazo, os documentos restantes serão incinerados; 

f) Havendo desistência após o início das atividades didático-pedagógicas não haverá chamada 
para candidatos aprovados e não selecionados, fora do período de reclassificação; 

g) As Informações Complementares, em anexo, fazem parte deste Edital; 
h) Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção do PPGPS. 

 
 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 
Rua São Francisco Xavier, nº 524, Pavilhão João Lyra Filho, 10º andar, Bloco F, Sala 10.009. 
Bairro: Maracanã, CEP: 20550-013 ou 20559-990 - Rio de Janeiro, RJ.  
Telefone: (55) (21) 2334-0236 / Telefax: (55) (21) 2334-0216 
E-mail: pospsi@uerj.br 
Homepage: www.pospsi.uerj.br  
 
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2014. 
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COMISSÃO DE SELEÇÃO PARA A TURMA DE DOUTORADO DE 2015/1º SEMESTRE: 

Profª Ana Maria Jacó Vilela (Presidente) 
Prof. Rafael Moura Coelho Pecly Wolter 
Profª Deise Maria Leal Fernandes Mendes 
Profª Edna Lucia Tinoco Ponciano 
Profª Leila Maria Torraca de Brito 
Profª Maria Theresa Costa Barros 
Profª Regina Glória Nunes de Andrade 
Prof. Ronald João Jacques Arendt 
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APÊNDICE 
 
INFORMAÇÕES AOS CANDIDATOS À SELEÇÃO PARA A TURMA DE DOUTORADO 

DE 2015/1º SEMESTRE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
SOCIAL DA UERJ 

 
 
1 - INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 
 

a) O curso de Doutorado deve ser concluído em um mínimo de 36 meses e um máximo de 48 
meses, incluindo-se a apresentação e defesa pública da Tese de Doutorado; 

b) O Programa obteve nota “5” na avaliação CAPES, relativa ao triênio 2010/2012. 
c) O curso é inteiramente gratuito. Serão oferecidas, quando disponíveis, bolsas da CAPES, do 

CNPq e da FAPERJ aos alunos que atenderem às exigências dos órgãos de fomento e às 
normas do Programa; 

d) As aulas terão início em março (2015/1º Semestre). 
 
 
2 – ESCOLHA DO ORIENTADOR 
 

Considerando que há limite para o número de alunos que cada professor pode orientar, entre 
mestrandos e doutorandos, e que todos os alunos deverão empenhar uma boa parte do seu tempo 
nas Práticas de Pesquisa, Análise Teórica e Ensino sob a supervisão direta e quase cotidiana de seus 
orientadores, a escolha e designação do orientador por parte do candidato será feita já por ocasião 
de sua inscrição no processo de seleção. 

Com isso, a classificação dos candidatos aprovados para ocupação das vagas oferecidas pelo 
Programa, será feita segundo as quotas dos professores orientadores pelas quais elas se acham 
distribuídas. Isto quer dizer que, para ingresso no Programa, não haverá uma classificação geral dos 
candidatos aprovados, mas, sim, classificações específicas dos candidatos relativos a cada 
orientador. 

Nesse sentido, o candidato deve examinar cuidadosamente a relação de Professores 
orientadores com vagas disponíveis (apresentada no item 1 deste Edital) e procurar se informar, 
através de consulta ao site do Programa www.pospsi.uerj.br, sobre os perfis dos orientadores, os 
interesses de estudo destes professores e as pesquisas a que têm se dedicado, em especial no 
momento. Sugere-se que os candidatos entrem em contato – pessoalmente ou por e-mail – com os 
possíveis orientadores. 

Escolhido o orientador, o candidato deverá preparar seu pré-projeto, em conformidade com 
as exigências que acompanham as vagas por ele oferecidas.  

A relação de docentes-orientadores, por linha de pesquisa, com vagas para seleção 2015 está 
apresentada no item I deste edital. 

 
 
3 - ROTEIRO SUGERIDO PARA PRÉ-PROJETO DE TESE 
   

As instruções que se seguem visam orientar o candidato quanto à realização de seu pré-
projeto de tese. 

 Aspectos formais: O pré-projeto de dissertação deve conter no máximo 12 (doze) páginas, 
incluindo referências bibliográficas, ser impresso em folha A4 e grampeado. A fonte deve ser 
Arial, tamanho 11, espaçamento entre linhas 1,5. O corpo do texto bem como as referências 
bibliográficas deverão seguir as normas ABNT ou APA. A indicação das normas escolhidas 
(APA ou ABNT) pelo candidato deverá constar do projeto; 
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Justificativa 
Uma apresentação inicial do Pré-Projeto, que deve incluir: (1) indicação do tema que vai ser 
estudado, sua relação com os interesses e experiências profissionais e/ou acadêmicas do autor, sua 
inserção em uma das linhas de pesquisa do Curso; (2) delimitação de um problema específico 
dentro do tema escolhido, para constituir o objeto da pesquisa proposta; (3) apresentação de alguns 
argumentos iniciais quanto à relevância acadêmica e/ou social do problema e das possibilidades de 
contribuição da pesquisa ao seu melhor entendimento. 
 
Fundamentação teórica 
Apresentação sucinta da abordagem teórica que deverá ser utilizada no desenvolvimento da 
pesquisa: seus autores, principais conceitos e proposições básicas. É ainda desejável comparar tal 
equacionamento com os de investigações anteriores sobre o tema, conduzidas por outros autores. 
 
Objetivos 
Explicitação das questões concretas que se pretende responder através da pesquisa. Pelo menos um 
objetivo geral deve ser apresentado, podendo seguir-se ou não seu desdobramento em objetivos 
específicos, que correspondam a diferentes etapas ou dimensões da pesquisa empírica. 
 
Metodologia 
Uma descrição, ainda que provisória, de como se pretende conduzir a pesquisa, que deve incluir 
algumas das seguintes indicações, dependendo da natureza da investigação e do método geral 
escolhido: (1) delimitar o tema que se vai estudar; (2) os tipos de interpretação, dados ou 
informações que se pretende investigar, e uma primeira ideia sobre quais técnicas e procedimentos 
se poderá usar para isso; (3) uma primeira indicação relativa a modos de análise e/ou interpretação. 
 
Referências Bibliográficas 
Relação dos textos efetivamente citados no corpo do projeto seguindo as normas da APA ou ABNT. 
 
  
 
 


