UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA:
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA

Como concorrer:
Elaboração projeto: de acordo com instruções das normas para apresentação de
projeto (grampeado e/ou em espiral), sendo que, em apenas um dos exemplares,
deverá constar:




Nome do aluno
Nome completo do orientador
Assinatura e o "de acordo" do orientador

ATENÇÃO: TODOS OS PROJETOS DEVERÃO ESTAR DENTRO DAS "NORMAS
PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA". OS PROJETOS QUE
NÃO ATENDEREM A REFERIDA NORMA, NÃO SERÃO AVALIADOS.
Normas para Apresentação de Projeto
O Projeto de Pesquisa deve ser apresentado em 4 (quatro) cópias, com linguagem
clara, demonstrando domínio gramatical e conceitual. Deve ser estruturado na
forma de tópicos, ocupando no máximo 20 (vinte) páginas digitadas em espaço
duplo.
Capa
Deverá conter as seguintes informações:





Título explicativo
Nível do projeto (Mestrado ou Doutorado)
Área de Concentração
Linha de Pesquisa

Página 01
Título e Resumo do Projeto (Até 05 linhas, somente em português )
Projeto de Pesquisa
1. Introdução
2. Objeto
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Assunto e problema de pesquisa



Justificativa do estudo quanto à relevância e originalidade

3. Quadro Teórico de Referência


Inserção do projeto dentro das pesquisas existentes e revisão da
bibliografia fundamental

4. Objetivos


Gerais e específicos; teóricos e práticos.

5. Procedimentos Metodológicos


Explicitação dos métodos e técnicas de investigação; sua adequação ao
projeto

6. Considerações Finais
7. Sumário de Pesquisa


Esquematização do projeto em partes, capítulos, tópicos

8. Referências Bibliográficas



Usar normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)
Máximo de 3 páginas

9. Cronograma das Atividades de Pesquisa
O Projeto de Doutorado em relação ao de Mestrado deverá apresentar:





maior grau de elaboração teórico metodológica;
maior grau de profundidade e complexidade de objeto de pesquisa;
ineditismo e originalidade da temática;
obrigatoriedade de hipóteses na pesquisa.

Critérios para Seleção de Bolsas para Mestrado

1.Tema: Justificativa da relevância e originalidade

até 10 pontos

2. Adequação do projeto à linha de pesquisa: Vínculos da até 10 pontos
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problemática à linha de pesquisa

3. Quadro teórico de referência: Situação dentro das pesquisas
até 20 pontos
existentes, com comentários bibliográficos

4. Objetivos: Objetivos gerais e específicos; teóricos e práticos;
até 10 pontos
devem ser exeqüíveis

5. Procedimentos metodológicos: Explicitação e pertinência dos
até 15 pontos
métodos e técnicas a serem utilizados

6. Sumário da dissertação: Esquema do projeto em partes,
até 10 pontos
capítulos, tópicos

7. Bibliografia: Pertinência geral e específica; apresentação
formal correta (Conforme Normas da Associação Brasileira de até 10 pontos
Normas Técnicas – ABNT)

8. Cronograma de atividades: Viabilidade de tempo e de custos,
até 5 pontos
com detalhamento sobre o processo de pesquisa

9. Redação: Avaliar texto quanto à correção, clareza, fluência,
até 10 pontos
domínio do vocabulário e domínio conceitual

Somam-se os pontos obtidos em cada item, dividindo-se por 10 (dez), o que
resultará na média do candidato. Conforme sua classificação e o número de bolsas
enviadas à Escola, são selecionados os novos bolsistas.
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Critérios para Seleção de Bolsas de Doutorado

1. Tema: Justificativa da relevância e originalidade

até 10 pontos

2. Adequação de projeto à linha de pesquisa: Vínculos da
até 10 pontos
problemática à linha de pesquisa
3. Quadro teórico de referência: Situação dentro das pesquisas
até 20 pontos
existentes, com comentários bibliográficos
4. Hipóteses: Concepções sobre o problema a serem testadas

até 5 pontos

5. Objetivos: Objetivos gerais e específicos; teóricos e práticos;
até 5 pontos
devem ser exeqüíveis
6. Procedimentos metodológicos: Explicitação e pertinência dos
até 15 pontos
métodos e técnicas a serem utilizados
7. Sumário da tese: Esquema do projeto em partes, capítulos,
até 10 pontos
tópicos
8. Bibliografia: Pertinência geral e específica; apresentação
formal correta (Conforme Normas da Associação Brasileira de até 10 pontos
Normas Técnicas – ABNT)
9. Cronograma de atividades: Viabilidade de tempo e de custos,
até 5 pontos
com detalhamento sobre o processo de pesquisa
10. Redação: Avaliar texto quanto à correção, clareza, fluência,
até 10 pontos
domínio do vocabulário e domínio conceitual
Somam-se os pontos obtidos em cada item, dividindo-se por 10 (dez), o que
resultará na média do candidato. Conforme sua classificação e o número de bolsas
enviadas à Escola, são selecionados os novos bolsistas.
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