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MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MESTRADO NO PPGPVBA
O projeto de pesquisa deve ser apresentado de maneira clara e resumida, ocupando no
máximo 20 páginas (contadas a partir do resumo até o final da Literatura Citada) digitadas em
espaço duplo, Fonte Arial, tamanho 11, margens de 2,5 cm (margens direita e esquerda, superior e
inferior). O projeto (documento tipo DOC) deve ser encaminhado por email à Secretaria do Curso
de acordo com o calendário acadêmico. Deve compreender:

Folha de rosto contendo o título do projeto, o nome do aluno, o nome do orientador e o nome do
co-orientador (se for o caso). Colocar no cabeçalho o nome da Universidade (Universidade
Federal de São Carlos) e o nome do Programa (Pós-Graduação em Produção Vegetal e
Bioprocessos Associados). Colocar ao final da página a cidade (Araras) e o ano de apresentação
do projeto;

Sumário;

Resumo (máximo de 20 linhas) com no mínimo três palavras-chave;

Introdução e justificativa, com síntese da bibliografia fundamental;

Objetivos: geral e específicos;

Plano de trabalho e cronograma de sua execução;

Material e métodos;

Forma de análise dos resultados;
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Literatura citada;

Planejamento de disciplinas a serem cursadas por semestre: colocar o nome da disciplina, se é
obrigatória ou optativa, o semestre e ano em que será cursada (considerar no máximo 3 semestres
para integralização dos créditos, dentro de 18 meses a partir da matrícula no Programa). As
disciplinas obrigatórias são oferecidas de acordo com o seguinte esquema: Tópicos especiais em
produção vegetal, Estatística experimental, Metodologia e redação científica = primeiro semestre
de cada ano; Tópicos especiais em bioprocessos, Metodologia e redação científica = segundo
semestre de cada ano. A disciplina PESCD deve ser cursada a partir do 2º. semestre do curso, em
qualquer ano. As disciplinas optativas serão oferecidas de forma bienal (consultar o Quadro de
ofertas de disciplinas optativas disponível no site do PPGPVBA em ‘Documentos’ ‘Informações
acadêmicas’)

Folha de assinaturas (do aluno e do orientador)

