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ANEXO 

 
Orientações para elaboração do projeto de pesquisa dos 

candidatos ao Mestrado Profissional em Direitos Humanos e 
Desenvolvimento da Justiça – PPG/DHJUS 

 
A fim de orientar os candidatos na segunda fase do processo seletivo, o 

PPG/DHJUS definiu um roteiro que pode servir de guia para a elaboração do 
projeto. A organização do projeto deve seguir as normas da ABNT. 

 
Capa: As informações devem ser apresentadas na seguinte ordem: nome 

das instituições, número de inscrição do autor do projeto, título, subtítulo 

(se houver), local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado e ano. 

 
Modelo: 
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO AUTOR 
(OBS: não coloque o nome) 

 
 

TÍTULO DO PROJETO 
 
 

Porto Velho 
Ano 
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O objeto da proposta de pesquisa deve tratar de tema de relevância para 
as linhas de pesquisa do PPG/DHJUS, apresentado de maneira clara, ocupando 
no máximo 15 (quinze) páginas tamanho A4, incluindo página de rosto e 
eventuais anexos, digitadas em espaço 1,5 cm, fontes Arial ou Times 12 pt, 
margens de 2,5 cm. 

 
O projeto deve compreender: 

 
1) CAPA (conforme modelo acima. Atente-se ao título do projeto. Escolha um 
título que seja objetivo, direto e sintetize a pesquisa). 
 
2) IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 
Título: 
Área de Concentração: DIREITOS HUMANOS E ACESSO À JUSTIÇA 
Linha de Pesquisa: DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTOS DA JUSTIÇA OU 
POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO DA JUSTIÇA 
Duração: Mínimo de 18 meses/Máximo de 24 meses 
 
3) INTRODUÇÃO. Apresente à Comissão do Processo Seletivo a delimitação da 
proposta de pesquisa, bem como o contexto da investigação em relação à linha 
de pesquisa escolhida. 
 
4) PROBLEMA DE PESQUISA. Problematização de seu tema e contexto de 
estudo para formular os questionamentos). É a motivação central da pesquisa, 
a indagação científica que o autor do projeto se propõe a responder. 
 
5) JUSTIFICATIVA. Nesta parte, explicite as razões da sua pesquisa e os 
motivos pelos quais a proposta deve prosperar. É importante apresentar suas 
contribuições ao conhecimento dos Direitos Humanos e do Desenvolvimento da 
Justiça, como, também, a relevância social do que você propõe. 
 
6) OBJETIVOS. Alinhe os objetivos gerais aos objetivos específicos. O objetivo 
geral é a finalidade básica do projeto de pesquisa como um todo e os objetivos 
específicos representam seus desdobramentos, sendo que podem ser 
apresentados sob a forma de questões de estudo, isto é, como perguntas 
consistentes, claras e concisas. 
 
7) METODOLOGIA. Este é o espaço para informar como se pretende realizar a 
pesquisa na prática. Descrever como será realizada a pesquisa. É uma descrição 
técnica de como será desenvolvido o trabalho. Devem estar detalhadas, de 
forma lógica e linear, todas as etapas do projeto. 
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8) CRONOGRAMA. Distribua, de maneira lógica e coerente, as etapas da 
pesquisa ao longo dos anos que você terá para desenvolvê-la. 
 
9) REFERÊNCIAS PRELIMINARES: As referências consistem na indicação em 
ordem alfabética, por autor e data, sem numeração, das fontes já consultadas 
para elaboração do trabalho e das fontes a serem consultadas. 
 
 
OBS: NÃO COLOQUE SEU NOME NO PROJETO. PROJETOS 
IDENTIFICADOS PELO NOME SERÃO EXCLUÍDOS DA AVALIAÇÃO. 
COLOQUE APENAS O NÚMERO DA SUA INSCRIÇÃO NO PROCESSO 
SELETIVO. 

 


