FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAÍBA- FESP
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO

ROTEIRO DE PROJETO
1. Título (ser sucinto e expressar objetivamente a temática abordada pela proposta)

2. Natureza do projeto:
( ) projeto de pesquisa
de aperfeiçoamento

(
(

) projeto de extensão
) evento de extensão

(

) mini curso

(

) curso de extensão

(

) curso

3. O projeto é:
(indicar a situação do projeto; preencher apenas em caso de projeto de pesquisa ou de extensão)
(
) novo
(
) em desenvolvimento/renovação
Em caso de projeto em andamento, indicar o período necessário para conclusão: ________________
3. O projeto foi contemplado com bolsa do PROICE no ano anterior? (Apenas para os projetos de pesquisa ou de
extensão).
(
) sim
(
) não
4. Resumos dos resultados já obtidos (Preencher somente se o projeto se encontra em desenvolvimento. Apenas para
projeto de pesquisa e extensão)
5. Introdução (Apresentação do tema, contextualização do problema de pesquisa e justificativa. No caso de a pesquisa
encontrar-se em desenvolvimento deverão ser incluídos, também, os principais resultados obtidos até o momento e as
justificativas para prorrogação do projeto. Máximo uma página. Apenas para projeto de pesquisa ou de extensão)
6. Objetivos (Os objetivos iniciam com verbos no indicativo, por exemplo, analisar, verificar, mostrar) Máximo uma página
6.1 Geral (Responde pergunta da pesquisa ou problema)
6.2. Específicos (Descrevem como será viabilizado o objetivo geral)

7. Fundamentação Teórica. (Máximo duas páginas. Apenas para projeto de pesquisa ou de extensão)

8. Metodologia (Como se pretende atingir os objetivos da pesquisa. Definir a abordagem da pesquisa, qualitativa ou
quantitativa, o tipo de pesquisa, o instrumento de coleta de dados e o grupo amostral. Máximo duas páginas. Para as
propostas de mini curso, curso de extensão, de aperfeiçoamento deve ser indicado como as aulas serão construídas e
ministradas, os métodos que serão utilizados).
9. Impacto econômico e social na resolução de problemas locais e regionais (Estimar a repercussão e/ou impactos
sociais, econômicos, tecnológicos, científicos e ambientais dos resultados esperados na solução do problema focalizado;
indicar os benefícios diretos e/ou indiretos). Máximo uma página. Apenas para projetos de extensão.

10. Impacto no desenvolvimento institucional e do aluno (Descrever a relevância do projeto para a instituição e para o
aluno). Máximo uma página. Apenas para projetos de extensão.
11. Duração das aulas ou do evento, em horas. Apenas para as propostas de mini curso, curso de extensão, de
aperfeiçoamento e eventos.
12. Data provável da execução do projeto. Apenas para as propostas de mini curso, curso de extensão, de
aperfeiçoamento e eventos.

13. Haverá custo para a instituição na execução do projeto? Apenas para as propostas de eventos e projetos de
extensão.

14. Referências bibliográficas

Cabedelo, ______/________/_________

___________________________________________________________
(assinatura do professor responsável com a devida titulação)

