
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS PIC 

MODELO FAPERJ APQ 1 

 

Projeto de pesquisa completo com, no máximo, 20 páginas, escrito em fonte Times New Roman 

ou Arial 12, justificado; espaço entrelinhas 1,5; todas as margens 2,5; contendo, 

obrigatoriamente na ordem, os seguintes itens:  

 

 Título do Projeto 

 Nomes do Professor Orientador, co-orientador  e aluno(s) indicados para o projeto. 

 Resumo estruturado para divulgação (entre 1.000 e 2.000 caracteres sem considerar os 

espaços) 

 Introdução 

  Objetivos 

 Justificativa 

 Metas  

 Material e Métodos 

 Cronograma de execução 

 Resultados e Produtos esperados 

 Caso existam, resultados preliminares que consubstanciem o projeto podem e devem 

ser inseridos. 

 Bibliografia (norma ABNT ou Vancouver) 

Documentos a serem anexados e entregues JUNTOS: 

1 - Currículo Lattes ATUALIZADO e completo do pesquisador solicitante, com indicadores de 

produção – CNPq (em formato *.rtf). 



2 – Currículo Lattes dos alunos candidatos e histórico parcial que comprove o Coeficiente de 

Rendimento (CR) do aluno candidato igual ou superior à 7 (sete). 

3 - Documento de aprovação  e ou de submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa 

onde será desenvolvido o projeto, quando se tratar de estudos envolvendo seres humanos ou 

animais e devidamente cadastrado na PLATAFORMA BRASIL. 

 

Critérios de seleção dos projetos: 

Serão considerados na avaliação da proposta: 

A. Mérito técnico-científico, inovação, originalidade, definição dos objetivos e a sua adesão aos 

termos propostos pelo programa. 

B. Qualificação do proponente (em relação às atividades previstas para a execução do projeto, 

quanto à qualidade e regularidade da produção científica/tecnológica divulgada em veículos 

qualificados e sua contribuição para formação de recursos humanos nos últimos cinco anos); 

C. Adequação do método do projeto ao(s) objetivo(s) proposto(s); 

D. Aplicabilidade e relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, 

ambiental e social das diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro, preferencialmente 

voltados para a Baixada Fluminense; 

E. Adequação do cronograma e metodologia aos objetivos, atividades e metas propostas; 

 

 


