
RESOLUÇÃO Nº 49, DE 19 DE AGOSTO DE 2020.
O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE MESTRADO EM

ENFERMAGEM do Campus de Três Lagoas da Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

1. Aprovar o modelo de Projeto de Pesquisa a ser adotado no
âmbito do Curso de Mestrado em Enfermagem do Campus de Três Lagoas
da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na forma
do anexo a essa Resolução.

2. Revogar a Resolução 38/2020, de 23 de junho de 2020,
publicada no Boletim de Serviço da UFMS nº 7326, de 06 de julho de 2020.

 
Juliana Dias Reis Pessalacia

Presidente

Documento assinado eletronicamente por Juliana Dias
Reis Pessalacia, Coordenador(a) de Curso de Pós-
graduação, em 21/08/2020, às 10:43, conforme horário
oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2110879 e o código CRC
B624DE82.

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - CPTL
Avenida Ranulpho Marques Leal, 3484

Fone: (67) 3509-3701
CEP 79613-000 - Três Lagoas - MS

Referência: Processo nº 23448.002717/2020-94 SEI nº 2110879
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MODELO DE ANTEPROJETO DE PESQUISA 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMPUS DE TRÊS LAGOAS 

MESTRADO EM ENFERMAGEM CPTL 

 

1 ANTEPROJETO DE PESQUISA 

 

1.1 TÍTULO DO ANTEPROJETO: 

 

 

 

 

 

 

(Deve ser escrito em caixa alta sem negrito e centralizado) 

 

 

1.2 LINHA DE PESQUISA: (escolher apenas uma) 

 

1.2 I- Cuidado em Enfermagem e Saúde: Análise da Prática e Educação (   ) 

      II - Saúde Coletiva: Saberes, Políticas e Práticas na Enfermagem e Saúde (   ) 

 

1.3 NOME DO CANDIDATO: 

 

1.4 NOME DO ORIENTADOR 

 

2 RESUMO: 

O resumo do anteprojeto deve conter no máximo 14 linhas, o espaço entre as linhas deve ser 

simples, o alinhamento justificado e redigido em parágrafo único. Será constituído de uma 

sequência de frases concisas e objetivas. Deve apresentar: a introdução, os objetivos, a 

metodologia e a relevância para a Saúde e para a Enfermagem e, preferencialmente, no contexto 

de Mato Grosso do Sul. Deve conter os termos representativos do conteúdo do trabalho 

(palavras-chave ou descritores) - preferencialmente, consultar o DeCS-BVS: 

http://decs.bvs.br/.   

3 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: 
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Texto dissertativo que indica a delimitação do tema e do problema. Na justificativa devem ser 

constatadas as razões que motivaram a proposição do projeto e a sua relevância para a 

Enfermagem e para a Saúde, preferencialmente no contexto de Mato Grosso do Sul. Uma prévia 

da revisão de literatura apontando os elementos importantes sobre o assunto escolhido e sobre 

o problema a ser investigado. Citar os autores consultados.  

4 OBJETIVOS: 

Relacionar o que se pretende alcançar com a execução do projeto. Os objetivos poderão ser 

indicados em tópicos, com redação concisa. É preciso observar a possibilidade do alcance dos 

objetivos previstos, considerando-se o tempo disponível, a capacitação técnico-científica do 

pesquisador, os recursos humanos e os materiais acessíveis. 

5 MATERIAIS E MÉTODOS: 

Apresentar resumidamente, o tipo de pesquisa, o local/cenário do estudo, a 

população/sujeitos/informantes, os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas para a coleta, 

sistematização e análise dos dados. A metodologia varia conforme o tipo de pesquisa escolhido. 

Descrever os aspectos éticos em pesquisa para a realização do estudo. Citar os autores 

consultados.  

Observações:  

1. O anteprojeto deve conter no máximo 25 páginas incluindo o cronograma e referencias; 

2. Os apêndices e anexos deverão fazer parte do anteprojeto, mas não serão contados entre as 

25 páginas;  

3. No cronograma de execução, é necessário indicar as etapas de execução em 24 meses (com 

inclusão da defesa da dissertação). 

6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

Ano: 

AÇÕES/

ETAPAS 

J F M A M J J A S O N D 
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Ano: 

AÇÕES/

ETAPAS 

J F M A M J J A S O N D 

             

             

             

             

             

             

             

             

Ano: 

AÇÕES/

ETAPAS 

J F M A M J J A S O N D 

             

             

             

             

             

             

             

7 REFERÊNCIAS: 

As referências utilizadas no decorrer do anteprojeto de pesquisa deverão ser descritas neste 

item segundo o preconizado pela ABNT.  

 

Orientações gerais para elaboração do Anteprojeto de Pesquisa 

 - Seguir a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para elaboração de trabalhos 

científicos: 

NBR 6023 – Informação e documentação: referências: elaboração.  

NBR 6024 – Informação e documentação: numeração progressiva das seções de um 

documento escrito: apresentação.  

NBR 6027 – Informação e documentação: sumário: apresentação.  

NBR 6028 – Informação e documentação: resumo: apresentação.  

NBR 10520 – Informação e documentação: citações em documentos: apresentação.  

NBR 14724 – Informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação.  

- Utilizar papel branco, A4.  

- Elaborar o anteprojeto utilizando a fonte TIMES NEW ROMAN, estilo normal, tamanho 12, 

espaçamento 1,5.  
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- Nas citações com mais de três linhas utilizar a fonte de tamanho 10, com espaçamento 

simples e com recuo de 4cm da margem esquerda.  

- Nas notas de rodapé, utilizar a fonte de tamanho 10.  

- Todas as letras dos títulos dos capítulos devem ser escritas no canto esquerdo de cada 

página, em negrito e maiúsculas.  

- O início de cada parágrafo deve ser recuado em 2cm da margem esquerda.  

- As margens das páginas devem ser: superior e esquerda de 3cm; inferior e direita de 2cm.  

- O número da página deve aparecer na borda superior direita do anteprojeto, em algarismos 

arábicos, (os Anexos e os Apêndices não deverão ser paginados). 

- O anteprojeto de pesquisa deve ser próprio do candidato, original e não deve ter sido 

iniciado. 
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