Modelo para elaboração do PROJETO
 Capa deve conter:
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
NÚCLEO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS
HUMANOS - 2013

TÍTULO DO PROJETO

NOME DO CANDIDATO

João Pessoa, mês e ano

 Folha de rosto deve conter:
TÍTULO DO PROJETO

NOME DO CANDIDATO

Projeto de pesquisa apresentado ao Curso
de Especialização em Segurança Pública e
Direitos Humanos -2013, como um dos
critérios de avaliação do processo seletivo.

João Pessoa, mês e ano

1. INTRODUÇÃO1
Realize uma breve exposição acerca do seu tema. Discutindo-o no Brasil, na
Paraíba e na cidade na qual pesquisará2.
Apresente os objetivos: 1) Um objetivo geral e três ou mais objetivos
específicos. Utilizar o verbo no infinitivo, por exemplo, Analisar; Compreender;
Mapear; Estudar...
Construir uma justificativa que descreva a relevância da sua pesquisa do ponto
de vista prático e teórico.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Discuta, apresentando argumentações/citações de obras, levantamentos,
notícias de jornais sobre o seu objeto de pesquisa.

3. METODOLOGIA
Apresente o tipo de pesquisa, se qualitativa ou quantitativa; os métodos de
procedimento se de campo, bibliográfica, levantamento, estudo de caso... Como
você analisará os dados, se por análise de conteúdo; de discurso...
Os instrumentos da coleta de dados se entrevista estruturada ou
semiestruturada; o universo total e a sua amostra.
Nesta parte consulte e cite autores que discutam metodologia científica.
3.1 CRONOGRAMA
Construa um quadro demonstrando o ano e o(os) mês (es) destinado (os) a cada
etapa da pesquisa.

4. REFERÊNCIAS
Cite-as por ordem alfabética.

1

Começa-se a contar da folha de rosto, mas só se enumera a partir da introdução, logo esta constará como
2. Deve-se paginar no canto superior à direita. As margens de todo texto devem ser de 3cm em cima; 3cm
à esquerda; 2cm embaixo e à direita.
2
A partir daqui o texto deve ser escrito em Times New Roman ou arial;fonte 12; espaço entrelinhas 1,5;
citações até três linhas devem ficar no corpo do texto com aspas e referendar, por exemplo (SILVA, 2013,
p. 29). Citações com mais de três linhas, devem ser colocadas em texto justificado, espaço 4,0; alinhada à
direita; fonte 11; espaço entrelinhas simples; sem aspas; (SILVA, 2013, p. 14). O PROJETO DEVE
CONTER ATÉ 12 PÁGINAS.

