Modelo de Pré-Projeto – PPGDE-MP
Modelo para Pré-Projeto de Pesquisa
Obs. Ao todo, o pré-projeto deve ter até 7 páginas.
Utilizar fonte: Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre as linhas, com texto justificado
Candidato(a): __________________________________________________________________
Orientador: ________________________________(provisório/ definitivo)
Data: ____/___/_____

1 - Título: (provisório, será atualizado durante o trabalho)

2 - Área específica: (delimitação dentro da grande área de economia. Ex: Micro,
Macro, Economia brasileira, desenvolvimento, economia internacional etc.)

3 - Contexto: (onde se insere o tema? Áreas com influência direta ou indireta sobre o
tema)

4 - Problema de Pesquisa: (qual o problema que você pretende resolver? Formular
como pergunta, se possível)

5 - Delimitação do tempo e espaço: (limites da pesquisa: que período será objeto da
pesquisa? Que localidade é objeto de análise – trata-se de um estudo de caso de uma
empresa? De uma cidade? De um país?)

6 - Justificativa: (por que é importante resolver esse problema?)

7 - Objetivo geral: (frase não muito longa, com apenas um verbo no início)

8 - Objetivos específicos: (objetivos que contribuem para o geral. Sugere-se de 2 a 4)

a.

b.

c.

d.

9 - Procedimentos metodológicos: (como vai atingir os objetivos e resolver o
problema? Descreva, dentro do possível, o método a ser utilizado, as técnicas, os
instrumentos, a forma de tratamento dos dados e assim por diante).

10 - Cronograma de trabalho para os próximos dois anos – Descreva, mês a mês as
atividades a serem desenvolvidas, por exemplo: aulas e créditos (6 meses); leitura da
parte teórica; levantamento de dados; aplicação de instrumentos de pesquisa:
questionários e/ou entrevistas; análise dos dados e organização dos resultados;
redação da primeira parte, teórica; redação da segunda parte (resultado da pesquisa
prática ou descrição do projeto aplicado para solução de problema prático); redação
da introdução e conclusão; qualificação da dissertação; defesa da dissertação).

11 - Referências iniciais no tema: (autores e obras relevantes para o tema: mínimo 6
já lidos, utilizados na elaboração do projeto)

