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INSTRUÇÕES PARA PLANO DE PESQUISA PARA O PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO 

EXTERIOR (PDSE) 

 

O projeto deverá conter no máximo 15 páginas, incluindo as ilustrações (tabelas, gráficos, imagens, 

quadros etc.), notas de rodapé e referências bibliográficas.  

Fonte e paginação: Times New Roman, Espaço Simples, A4, Margens superior e inferior: 2,5 cm, 
Margens esquerda e direita: 2,5 cm.  

 

De acordo com o item 5.3.3.8 do edital 47/2017, o plano de pesquisa deve conter as seguintes 

informações: 

 

1) Capa com título do projeto, nome do doutorando, nome do orientador do PPGZ, nome do 

coorientador no exterior, Universidade pretendida para o PDSE (máximo 1 página); 

2) Introdução e justificativa, apresentando a atualidade e relevância do tema (máximo 2 páginas); 

3) Objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo (máximo 1 página); 

4) Metodologia a ser empregada (máximo 3 páginas); 

5) Cronograma das atividades – 6 meses (máximo 1 página); 

6) Contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino, formação e aprendizagem, quando o 

caso (máximo 1 página); 

7) Potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação, com novas técnicas e parcerias, além de 

ampla divulgação dos resultados, quando for o caso (máximo 1 página); 

8) Relevância para o desenvolvimento científico e tecnológico da área no Brasil no médio e longo 

prazos (máximo 1 página); 

9) Relevância para o desenvolvimento econômico e de bem estar social do Brasil no médio e longo 

prazos, quando o caso (máximo 1 página);  
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10) Se o plano de estudos prevê/atende às normativas éticas nacionais e internacionais, quando 

relevante (máximo 1 página); 

11) Justificativa para a escolha da IES de destino e coorientador no exterior (incluir a infra-estrutura 

experimental ou laboratorial específica) (máximo 1 página); 

12) Referências bibliográficas (ABNT) (máximo 2 páginas). 


