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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE PESQUISA DA TESE DE DOUTORADO 

 

1 - CONTEÚDO: 

1.1 - Título: definição clara e precisa do título da tese,  indicadno as principais questões a srem 
desenvolvidas na pesquisa.  

1.2 - Introdução: delimitação do assunto, situando no tempo e no espaço, na discussão teórica ou 
prática de sua área de conhecimento.  

1.3 - Problema: o princípio organizador da pesquisa; identificação clara e precisa da questão a ser 
estudada, definindo o enfoque do assunto/tema proposto.  

1.4 - Objetivos: o que se pretende alcançar com a pesquisa: propósitos, para quê e para quem, ênfase 
em resultados ou em produtos. O projeto de pesquisa pode indicar  objetivos gerais e específicos.  

1.5 - Justificativa: motivos de ordem teórica/prática que justificam a pesquisa e qual será a sua  
contribuição para a arquitetura e para o autor; análise da situação  proposta pela pesquisa demonstração 
clara dos resultados esperados  . Na justificativa devem ser explicitados os pressupostos conceituais 
(proposições aceitas sem contestação) do trabalho.  

1.6 - Vinculação do Anteprojeto de Pesquisa de Tese de Doutorado: justificar a vinculação do 
anteprojeto a uma Área de Concentração, a uma Linha de Pesquisa e a um dos Projetos de Pesquisa 
listados no Anexo II deste Edital 2019 2° semestre para seleção ao Curso de Doutorado, coordenado por 
Docente do Quadro do PROARQ 

1.7 - Metodologia: indicação dos métodos e técnicas (levantamentos em arquivos, medições, 
observações, entrevistas, ensaios etc.) a serem utilizados em todas as todas as fases da pesquisa.  

1.8 - Cronograma: distribuição no tempo de fases e tarefas previstas para o desenvolvimento do  projeto 
de pesquisa proposto,.  

1.9 - Bibliografia: bibliografia básica.  
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2 - APRESENTAÇÃO:  

- 2.1 A primeira página do Anteprojeto deve conter: Título da pesquisa a ser desenvolvida,  

- Nome do candidato;  

- Ano do Edital de seleção;  

- Área de Concentração; 

- Linha de Pesquisa; 

- Projeto de Pesquisa do PROARQ ao qual se relaciona a pesquisa proposta pelo candidato e  

- Nome do docente responsável – possível orientador da tese.  

2.2 O trabalho deverá ser  preparado em formato A4, com fonte Times New Roman 12, em entrelinhas 
1,5 e com margens: superior, inferior e direita 2,0cm; esquerda 2,5cm.  

2.3 Para o Anteprojeto de Pesquisa de Tese de Doutorado, o trabalho deverá ser elaborado e 
apresentado em mínimo de 5.000 e máximo de 8.000 palavras, incluindo Bibliografia. 

 

*      *      *      * 


