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Roteiro para elaboração do projeto
 do programa de pós-graduação em linguística

Número de páginas: 10-12 (Mestrado) – incluindo bibliografi a
        15-20 (Doutorado) – incluindo bibliografi a
Fonte: Times New Roman, 12
Espaço entre linhas: 1,5. 

Folha de Rosto: Título/ Nome do Aluno/Nome do Orientador/ Nome do Projeto 
do Orientador pretendido / Linha de Pesquisa 

1. Introdução
A introdução deverá apresentar, de forma clara e objetiva, os seguintes aspec-
tos: objeto de estudo, suporte teórico, origem dos dados, proposta de análise 
e os objetivos da pesquisa, contextualizando-os em relação a estudos anteriores 
na área. 

2. Pressupostos Teóricos 
Esta seção deve conter um detalhamento da corrente teórica a que o trabalho 
se vincula, e resenhar pesquisas recentes sobre o tema, explicitando a “lacuna” 
que o projeto busca preencher. 

3. Metodologia 
As considerações metodológicas deverão explicitar: tipo de pesquisa (experi-
mental, análise de corpus, introspecção, etc), origem dos dados, objeto de es-
tudo (detalhamento do objeto de estudo, justifi cando-se o recorte adotado) e 
hipóteses específi cas que nortearão a pesquisa.
 
4.Cronograma
O Cronograma deverá prever, de modo coerente, as atividades a serem realiza-
das durante os 24/48 meses de duração da pesquisa 
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5.Considerações finais
Nas considerações finais deverá estar contida a contribuição efetiva da pesqui-
sa para a compreensão do fenômeno investigado e, no caso de Doutorado, as 
perspectivas futuras de análise que os resultados da pesquisa poderão apontar. 

6. Referências bibliográficas
A bibliografia deverá recobrir adequadamente a proposta do projeto (evitando-
-se bibliografias excessivamente extensas e sem foco, ou exageradamente “en-
xutas”) e, de preferência, conter publicações do orientador. 

Observações gerais: 
• O projeto deverá apresentar redação clara, objetiva, coerente e coesa, obser-
vando a norma padrão do português. 
• Durante a argüição, o aluno deverá demonstrar familiaridade com as questões 
levantadas no projeto e domínio teórico suficiente para o desenvolvimento da 
pesquisa.


