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Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Biologia Animal)
Universidade Federal do Espírito Santo

Proposta de Projeto para Mestrado/Doutorado

(Título da dissertação/tese)

(nome do Aluno)
(nome do Orientador)

(ano)

I. Resumo do Projeto
Máximo 400 palavras. Sujeito a publicação no website do PPGBAN

II. Caracterização do Problema
Deve conter, objetivamente, uma apresentação do projeto, situando o nível de conhecimento
atual no qual ele está inserido.

III. Objetivos Geral e Específicos
Listar, de forma sintética, os objetivos geral e específicos do projeto.

IV. Justificativa
Explicar a relevância do projeto no contexto da área inserida, segundo os objetivos propostos e
sua importância específica para o avanço do conhecimento.

V. Metodologia e Estratégia de Ação
Descrever os procedimentos a serem adotados durante a execução do projeto.

VI. Resultados e Produtos Esperados
Descrever os resultados e/ou produtos esperados. Estimar a repercussão e/ou impactos sócioeconômicos, técnico-científicos e ambientais dos resultados esperados na solução do problema
focalizado.

VII. Cronograma Previsto
Incluir início e fim de todas as etapas previstas. Incluir data prevista para defesa.

VIII. Orçamento
Listar o material de consumo/permanente com respectivo orçamento e condições de infraestrutura mínimas para a execução do projeto.
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IX. Riscos e Dificuldades
Comentar sobre possíveis dificuldades e riscos potenciais que poderão interferir na execução
das ações propostas e comprometer o alcance das metas e objetivos previstos. Explicitar as
medidas para contornar ou superar essas dificuldades.

XI. Viabilidade do projeto
Explicitar a viabilidade institucional da UFES e das instituições parceiras, se pertinentes para o
desenvolvimento do projeto. Explicitar as condições de fomento e as estratégias adotadas pelo
candidato/orientador para captação de recursos (bolsa e pesquisa) para execução do projeto

XII. Referências bibliográficas
Listas as referências bibliográficas citadas no corpo do projeto.
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