Modelo de Projeto de Dissertação ou Tese
Pressupostos
Antes de começar a elaborar o projeto, o aluno deve ter estudado o tema, de alguma
maneira, e ter, portanto, alguma questão que queira estudar e ter recolhido uma
bibliografia básica. É desejável que tenha falado com algum professor ou pesquisador
interessado no seu campo de pesquisa. Este modelo tem uma função orientadora; não
deve ser respondido como quem responde a um questionário, mas com criatividade
pessoal.

I Folha de rosto
1 Nome da Instituição
2 Título e subtítulo (provisórios) da dissertação/tese: ter clara a pergunta fundamental de
modo que o título lhe seja a resposta.
3 Indicar a vinculação da dissertação/tese a: Área/Linha de Pesquisa. Para este item 3,
consultar o ANO ACADÊMICO (linhas e projetos de pesquisa), para adequar a sua
dissertação/tese a algum dos projetos constantes ali.
4 Nome do Mestrando/doutorando
5 Nome do orientador
6 Ano

II Breve sumário da dissertação/tese: 10 a 15 linhas
É uma explicitação do título de tal modo que se perceba realmente o núcleo da questão.
Deve ficar bem evidente o problema (o incômodo) e/ou o questionamento para o qual se
busca uma resposta através da pesquisa.

III Objetivos
Os objetivos são as metas a serem perseguidas para se chegar à conclusão da pesquisa.
É o problema indicado no sumário, com nova formulação, iniciados por um verbo e em
forma de tópicos.
1 Geral: objeto central da pesquisa (hipótese ou intuição a ser demonstrada).

2 Específicos: que se deduzem do principal como complementares. Eles devem estar
relacionados com o objeto a ser desenvolvido/demonstrado em cada capítulo.

IV Justificativa e relevância
-Teórica: que razões teológicas e/ou pastorais tem para tratar tal assunto; que
importância teológica, pastoral, espiritual tem o assunto; que empecilhos prevê e como
os responde.
- Prática: factibilidade da pesquisa. Quanto à abrangência: não de mais nem de menos;
quanto ao tempo disponível (quatro semestres para o mestrado; oito para o doutorado).

V Método
Para filosofia e teologia, o método será o da pesquisa bibliográfica. Conforme o tema
escolhido, o método bibliográfico será acompanhado de pesquisa de campo ou de
pesquisa histórica, arqueológica ou artística. Neste tópico, além de mencionar o método
a ser utilizado, é preciso indicar o que será tratado e o que não será tratado, embora
pareça ser o tema. O critério de inclusão: por que inclui os aspectos indicados e o
critério de exclusão: por que exclui aspectos aparentados ao tema. Estes critérios
deverão ser desenvolvidos a partir de uma conversa com o orientador.

VI Estado da questão
Apresentar brevemente como o tema é tratado pelos autores e o que as publicações
consultadas dizem sobre o assunto.

VII Plano (provisório) da dissertação/tese (conteúdos que serão desenvolvidos na
pesquisa)
a) Descrição:
Descrever em linhas gerais o quadro maior da problemática, situando aí dentro o tema
escolhido. Falar da relevância das obras consultadas, sobretudo, as que são fontes.
Deve-se ter presente que o plano é, por ora, meramente indicativo. Com o avanço das
leituras o esquema poderá ser modificado.
b) Esquema provisório:
Divisão (provisória) em partes ou capítulos com eventuais subdivisões internas.

VIII Referências

- Uma única lista em ordem alfabética. Atenção: colocar asterisco nas fontes e obras
principais. Exemplo:
*VAZ, Henrique Cláudio de Lima. Experiência mística e filosofia na tradição
ocidental. São Paulo: Loyola, 2000. (Coleção FAJE, 2).

VIII Cronograma (Previsão)
1 Prazo para a pesquisa básica.
2 Esquema detalhado do plano definitivo submetido ao Orientador.
3 Redação de cada capítulo e aprovação do Orientador [3a. Na elaboração do
cronograma, os doutorandos deverão ter presente o prazo para o exame de qualificação,
cf. Regimento, art. 94].
4 Redação final submetida ao Orientador.
5 Entrega na Secretaria, conforme os prazos estabelecidos no Regimento (art. 79 e 96).

NB.:
1 Para conceber o cronograma de modo seguro faça-se uma contagem regressiva a
partir do fim (o prazo-limite que é a data da entrega na Secretaria) até chegar aos
primeiros itens. Os doutorandos têm dois prazos-limite: o exame de qualificação (item
3a) e a entrega na Secretaria (item 5). Porém, o cronograma apresentado deve,
evidentemente, começar pelo início do curso.

2 Deve-se ter presente que os professores nem sempre estão disponíveis e, portanto, os
prazos devem ser realistas (não marcar entregas em dezembro/janeiro, sem antes
conversar com o orientador).

