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Este documento complementa o Edital 06/2020 do PPGDesign UFPR referente ao processo 
seletivo para ingresso em 2021 nos cursos de Mestrado e Doutorado em Design.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Este guia fornece diretrizes para a elaboração da Proposta de Pesquisa, que deverá ser 
submetida, em formato PDF, no ato do requerimento de inscrição online.

Este documento deve ser redigido integralmente em português ou inglês ou espanhol.

A Proposta de Pesquisa de Mestrado deverá ter no máximo 5 (cinco) páginas, e no caso de 
Doutorado, 8 (oito) páginas. Este limite inclui Referências e eventuais imagens.

A Proposta de Pesquisa deve conter:

• Título e, opcionalmente, subtítulo;
• Resumo de no máximo 100 palavras;
• Palavras-chave (de 3 a 5); 
• Os quatro tópicos descritos a seguir (mantendo-se sua sequência e os respectivos 

subtítulos); 
• Referências.

O nome do(a) candidato(a) NÃO deve constar em nenhum local de sua Proposta de Pesquisa.

A Proposta de Pesquisa deve estar inserida diretamente em pelo menos um dos temas 
prioritários do(a) orientador(a) — conforme o Quadro de Temas Prioritários de Pesquisa dos 
Orientadores, disponível na aba “Processo Seletivo” no site do Programa — a ser indicado(a) no 
ato do requerimento de inscrição online.

O arquivo em PDF deve ser nomeado conforme o seguinte padrão:

• Para mestrado: 2021PPDESIGN_Msc_TÍTULO DO PROJETO.pdf  
(ex: 2021PPGDESIGN_Msc_DesignColaborativo.pdf);

• Para doutorado: 2021PPDESIGN_Dsc_TÍTULO DO PROJETO.pdf  
(ex: 2021PPGDESIGN_Dsc_DesignColaborativo.pdf).

Propostas de Pesquisa que não respeitem algum dos parâmetros acima descritos incorrem em 
desclassificação do(a) candidato(a) neste Processo Seletivo.
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1. PROBLEMA E OBJETIVOS

RELACIONE o problema de pesquisa aos objetivos (principal e secundários/específicos). 

• “Problema” designa a pergunta que o projeto visa responder, de modo a conferir 
especificidade à proposta apresentada;

• Por “objetivo” compreende-se o propósito da pesquisa e, ao mesmo tempo, o resultado 
ao qual se pretende chegar — o que geralmente pressupõe ou se subdivide em objetivos 
secundários/específicos.

2. MÉTODO E PROCESSO DE PESQUISA

Descreva o método e o processo de pesquisa, RELACIONANDO-OS aos objetivos descritos na 
seção anterior. 

• Por “método”, compreende-se a abordagem teórica e a estratégia operacional para lidar 
com o problema elencado;

• Por sua vez, “processo” designa as etapas a serem percorridas e os procedimentos a 
serem adotados em cada etapa.

3. REFERENCIAL TEÓRICO E RELEVÂNCIA

RELACIONE o referencial teórico ao problema e aos objetivos descritos na primeira seção.

EVIDENCIE a relevância da pesquisa considerando a linha de pesquisa, o programa e o campo 
do design.
 

• Por “referencial teórico” compreende-se conceitos e autores (do campo do Design ou que 
possam contribuir ao campo) que forneçam subsídios fundamentais ao trabalho proposto;

• Espera-se que sejam mencionadas pelo menos 3 fontes, que podem ser artigos recentes 
de periódico ou livros de natureza científico-acadêmica;

• “Relevância” designa a contribuição teórica e/ou prática que a pesquisa propõe oferecer. 
No caso de pesquisas ao nível de Mestrado, espera-se contribuições pontuais em 
conformidade com o referencial teórico indicado e com a linha de pesquisa almejada. No 
caso de pesquisas ao nível de Doutorado, espera-se uma contribuição inédita em termos 
de conhecimento acadêmico-científico no campo do Design.

4. CRONOGRAMA

DISTRIBUA as etapas da pesquisa ao longo do tempo de Mestrado (2 anos) ou de Doutorado (4 
anos), de modo a demonstrar a viabilidade da pesquisa proposta. 

• O cronograma pode ser organizado em semestres, trimestres ou bimestres, não sendo 
necessário um detalhamento maior que esse;
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• O cronograma deve prever Exame de Qualificação e Defesa, que ocorrem 
respectivamente na metade e ao final dos cursos de Mestrado e Doutorado;

• O formato do cronograma pode variar de uma simples tabela a um infográfico processual.

REFERÊNCIAS

Liste as fontes mencionadas conforme o padrão ABNT. 


