
 PROJETO DE PESQUISA DE DISSERTAÇÃO  

O discente deverá adotar os seguintes procedimentos a fim de registrar o projeto de 

pesquisa:  

 

 O projeto será submetido à apreciação de uma banca, composta pelo orientador, por um 

membro da comissão orientadora e outro docente do Programa, diferente daqueles componentes 

da comissão orientadora do discente. Esta banca seguirá a dinâmica de uma breve explanação do 

projeto pelo discente, seguida de considerações da banca a respeito do projeto. 

 A defesa do projeto deverá acontecer até o final do primeiro mês do segundo semestre. 

 Após as considerações da banca, o estudante deverá deixar uma cópia do projeto na 

secretaria do programa e, juntamente com o orientador, submeter o projeto a registro no SISPPG 

ou nos Comitês de Ética em Pesquisa. 

 Em seguida, deverá apresentar o seminário sobre o projeto na disciplina Seminário. Isso 

dever ser feito até o final do segundo período letivo cursado pelo discente, apresentando ao 

coordenador da disciplina o comprovante de submissão de registro do projeto.  

 Se a defesa do projeto e a apresentação do seminário não acontecerem até ao final do 

segundo semestre, o discente receberá conceito “N” na disciplina AGR799 - Pesquisa.  

 

Partes constituintes do projeto  

O projeto deverá conter no máximo 20 páginas e deve conter, pelo menos, as seguintes 

partes:  

 Capa: Modelo anexo.  

 Introdução: Demonstrar claramente o problema, justificando assim, a importância do 

trabalho. As informações contidas na introdução devem ser baseadas em revisão de literatura 

atualizada. A citação dos autores deve seguir a Norma da ABNT NBR 6023. A hipótese do 

trabalho deve ser explicitada no último parágrafo da introdução.  

 Objetivos: Deve ser dividido em objetivo geral e objetivos específicos.  

 Material de métodos: Descrever a metodologia empregada, deixando claro quais são os 

tratamentos, o delineamento e as análises a serem realizadas.  

 Referências bibliográficas: Deve seguir a Norma da ABNT NBR 6023  

 Orçamento detalhado  

 Cronograma.  

 

A critério do orientador, o projeto poderá ser escrito em forma de capítulos. 

 



Formatação geral do projeto  

O projeto utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5. 

Colocar numeração inferior sequencial a partir da página de introdução. As margens superior, 

inferior e direita devem ter 2,0 cm e a esquerda 2,5 cm. Todo texto deve ser justificado. Tabelas 

e Figuras devem ser inseridas no texto após a citação, com as chamadas feitas com a primeira 

letra em caixa alta (Ex.: Figura 1). O título de Tabelas e a legenda de Figuras devem ser 

informativos. O título das Tabelas deverá ser colocado acima da Tabela e a legenda das Figuras é 

colocada logo após as Figuras. A seguir, um exemplo de formatação para Tabelas.  

 

Tabela 1 – Escala de avaliação visual proposta pela Asociación Latinoamericana de Malezas 

Porcentagem de controle das plantas Classificação do controle 

0-40 Muito ruim 

41-60 Ruim 

61-70 Regular 

71-80 Bom 

81-90 Muito bom 

91-100 Ótimo 

Fonte: Adaptado da Asociación Latinoamericana de Malezas (1974). 

 

  



UNIVERDIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

CAMPUS DE RIO PARANAÍBA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA – PRODUÇÃO VEGETAL 

 

 

 

 

(PROJETO DE PESQUISA DE DISSERTAÇÃO) 

 

 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

Comissão Orientadora:  

Orientador:  

XXXXXXX - D.S. - Prof. Adjunto, UFV/CRP  

Co-orientadores:  

XXXXXXX - D.S. - Prof. Adjunto XXX, UFV/CRP  

XXXXXXX - D.S. - Prof. Adjunto XXXX, UFV/CRP  

XXXXXXX - D.S.- Pesq. EPAMIG / EMBRAPA  

Discente:  

XXXXXXX - Mestrando, UFV/CRP  

 

 

 

Rio Paranaíba - MG 

Mês/ano 


