
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM ENGENHARIA FLORESTAL 

PPGEF  
 

Av. Pref. Lothario Meissner, 632, Jardim Botânico, Curitiba-PR . 80210-170 
Fones: (41) 3360-4211 3360-4212   http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgfloresta  
 

DIRETRIZ 01 
 

DIRETRIZ PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO/TESE 
 
 
 

 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da UFPR, 
no uso de suas atribuições, estabelece diretrizes para elaboração de projeto de 
dissertação/tese.  

Recomenda-se que o projeto de pesquisa tenha no máximo 25 páginas  e siga a 
estrutura a seguir.  

 
(a) Título do projeto 

 
(b) I. Identificação do projeto: 
(c)  Nome do aluno:  
(d)  Provável orientador: 

(e)  

(f) II. Resumo: O resumo deve ter no máximo 25 linhas e conceituar o projeto com seus objetivos e 
justificativas ou evidências de interesse. 

(g)  

(h) III. Objetivos: O objetivo é fundamental em uma proposta de pesquisa onde se pretende encontrar 
respostas à questões relevantes até então não respondidas por outros pesquisadores ou aplicar 
técnicas em estudo de caso. Deve-se estabelecer os objetivos que realmente podem ser 
alcançados. 

(i)  

(j) IV. Evidências de interesse (justificativas): Formular a(s) hipótese(s) que orientará(ão) o trabalho de 
pesquisa. A hipótese é a proposição do pesquisador sobre as causas de um problema ou sobre 
as inter-relações das variáveis que conduzirão a determinada situação ou objetivo.  Formular as 
justificativas científicas, técnicas e os possíveis benefícios sociais que possam ser alcançados 
com os resultados da pesquisa proposta.  

(k)  

(l) V. Revisão bibliográfica: Consultar a literatura sobre os temas relacionados com o projeto de 
dissertação ou tese. A revisão da literatura deverá proporcionar as bases do conhecimento do 
tema proposto e subsidiar as conclusões do trabalho. 

(m)  

(n) VI. Material e métodos: Definir, com base na revisão bibliográfica ou em trabalhos preliminares, a 
metodologia que deverá ser utilizada para testar a hipótese formulada e atingir os objetivos 
estabelecidos. Apresentar o procedimento de trabalho, o material que deverá ser utilizado, o 
tratamentos da informação e o procedimento estatístico. 

(o)  

(p) VII. Cronograma: Estabelecer um cronograma de trabalho de pesquisa o qual deverá organizar a 
seqüência das atividades necessárias para atingir o objetivo proposto, devendo ser elaborado mês 
a mês.  

(q)  

(r) Bibliografia: Listar a bibliografia consultada, obedecendo as normas da UFPR. 
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