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 SUB-ÁREA DO CONHECIMENTO 

(VER TABELA DO CNPq) 
 

    
  

DECLARAÇÃO 

Declaro que: 

(     ) não estou usufruindo de qualquer tipo de afastamento ou licença previstos pela legislação 
vigente. 

(      ) pertenço a grupo de pesquisa certificado pelo Ifes. 

(     ) estou em situação regular com relação à gestão de meu(s) projeto(s), em execução ou já 
finalizado(s) no Ifes, e meu(s) estudante(s). 

(       ) sou servidor efetivo do Ifes Campus Aracruz. 

 
 

Cada Proposta submetida pelo sistema eletrônico do sítio http://sigpesq.ifes.edu.br/Login.aspx 
pode ser constituída do conjunto de 01 (um) Projeto de Pesquisa e até 04 (quatro) Planos de 
Trabalho em caso de editais PIBIC/PIVIC; e até 6 (seis) Planos de Trabalho em caso de PIBIC-Jr. 

Caso existam vários Planos de Trabalho, crie tantas propostas no sítio 
http://sigpesq.ifes.edu.br/Login.aspx quantos forem os Planos de Trabalho, adequando cada 
informação deste Cadastro de Projeto de Pesquisa conforme seus respectivos Planos de 
Trabalho. 

http://sigpesq.ifes.edu.br/Login.aspx
http://sigpesq.ifes.edu.br/Login.aspx


Resumo do Projeto de Pesquisa 

1. Resumo do Projeto de Pesquisa com até 300 palavras. 

 

1. Parcerias 

Descrever se há instituições parceiras e a forma que se processa tais parcerias.  

As parcerias indicadas nesse campo deverão ser comprovadas através de documentos inseridos 
no SIGPESq. 

 

2. Informações relevantes para avaliação da proposta 

Descrever os pontos fortes e oportunidades a que a proposta do projeto de pesquisa se destina. 

 

3. Introdução e justificativa 

Caracterize o problema que o projeto pretende abordar, referenciando produtos e/ou serviços 
relacionados.  

 

4. Objetivos da Pesquisa 

4.1. Objetivo geral 

O objetivo geral define o que o pesquisador pretende atingir com sua investigação. 

 

4.2. Objetivos específicos 

Os objetivos específicos definem etapas do trabalho a serem realizadas para que se alcance o 
objetivo geral. 

 

5. Fundamentação teórica / Revisão de literatura 

Consiste em apresentar um resumo do que já foi investigado sobre o tema, destacando os 
avanços, críticas e limitações das formulações. 

 

6. Metodologia e Estratégia de Ação 

A metodologia remete diretamente às técnicas metodológicas, ferramentas a serem empregadas, 
e à maneira de trabalhar no desenvolvimento da pesquisa. 

Descreva a metodologia científica a ser empregada e os estágios intermediários para alcançar os 
objetivos. 

 

7. Resultados e impactos esperados 

Descreva qual será a repercussão da sua pesquisa em relação ao tema investigado na 
comunidade científica e na sociedade, a partir dos resultados e conclusões decorrentes da sua 
investigação. 

 



8. Viabilidade técnica 

Explicite quais recursos materiais e financeiros estão disponíveis para a realização do trabalho. 

 

9. Cronograma de atividades 

Detalhe as etapas (atividades) que levarão à realização dos objetivos descritos. 

Etapa 
(Detalhamento 
das atividades) 

Período (mês) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

             

             

             

OBS. Podem ser inseridas quantas linhas forem necessárias neste cronograma. 

10. Referências 

Relacione aqui as principais referências bibliográficas utilizadas na elaboração do projeto. Use 
formato ABNT. 

 

11. Anexos 

Anexar ao projeto quaisquer documentos que possam apoiá-lo, tais como desenhos, esquemas, 
contratos de financiamento, cartas de interesse e/ou apoio de empresas e órgãos públicos e/ou 
privados, etc. 

 

 



2. Plano de trabalho do estudante 1 

 

11.1. Título do Plano de Trabalho do estudante 1 

Inserir o título do Plano de Trabalho do estudante 1. Em caso de solicitação de mais de um 
estudante, os demais Planos de Trabalho deverão possuir títulos diferentes. 

11.2. Justificativa para solicitação da bolsa (estudante 1) 

Justificar a necessidade de bolsista para o desenvolvimento do projeto de pesquisa evidenciando 
o caráter formador de recursos humanos para a pesquisa.  

 

11.3. Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo estudante 1 

O cronograma resulta da organização das atividades com relação ao tempo. Deve ser 
apresentado de forma clara, permitindo uma visão do ordenamento das atividades durante todo 
prazo de vigência da bolsa. 

Etapa 
(Detalhamento 
das atividades) 

Período (mês) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

             

             

             

OBS. Podem ser inseridas quantas linhas forem necessárias neste cronograma 

 

 

 

 

 

 



3. Plano de trabalho do estudante 2 

 

11.4. Título do Plano de Trabalho do estudante 2 

Inserir o título do Plano de Trabalho do estudante 2. Em caso de solicitação de mais de um 
estudante, os demais Planos de Trabalho deverão possuir títulos diferentes. 

11.5. Justificativa para solicitação da bolsa (estudante 2) 

Idem 14.1. Só deve ser preenchido se houver 2 (dois) planos de trabalho para um projeto de 
pesquisa. 

 

11.6. Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo estudante 2 

Idem 14.2. Só deve ser preenchido se houver 2 (dois) planos de trabalho para um projeto de 
pesquisa. 

 

Etapa 

Período (mês) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

             

             

             

OBS. Podem ser inseridas quantas linhas forem necessárias neste cronograma 

 

 

 

 

 

 



4. Plano de trabalho do estudante 3 

 

11.7. Título do Plano de Trabalho do estudante 3 

Inserir o título do Plano de Trabalho do estudante 3. Em caso de solicitação de mais de um 
estudante, os demais Planos de Trabalho deverão possuir títulos diferentes. 

11.8. Justificativa para solicitação da bolsa (estudante 3) 

Idem 14.1. Só deve ser preenchido se houver 3 (três) planos de trabalho para um projeto de 
pesquisa. 

 

11.9. Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo estudante 3 

Idem 14.2. Só deve ser preenchido se houver 3 (três) planos de trabalho para um projeto de 
pesquisa. 

 

Etapa 

Período (mês) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

             

             

             

OBS. Podem ser inseridas quantas linhas forem necessárias neste cronograma 

 

 

 

 

 

 



5. Plano de trabalho do estudante 4 

 

11.10. Título do Plano de Trabalho do estudante 4 

Inserir o título do Plano de Trabalho do estudante 4. Em caso de solicitação de mais de um 
estudante, os demais Planos de Trabalho deverão possuir títulos diferentes. 

11.11. Justificativa para solicitação da bolsa (estudante 4) 

Idem 14.1. Só deve ser preenchido se houver 4 (quatro) planos de trabalho para um projeto de 
pesquisa. 

 

11.12. Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo estudante 4 

Idem 14.2. Só deve ser preenchido se houver 4 (quatro) planos de trabalho para um projeto de 
pesquisa. 

 

Etapa 

Período (mês) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

             

             

             

OBS. Podem ser inseridas quantas linhas forem necessárias neste cronograma 

 

 

 

 

 

 



6. Plano de trabalho do estudante 5 

Este Plano de Trabalho só deverá ser preenchido para indicação de estudantes ligados aos 
Editais Pibic e Pibic Jr. 

11.13. Título do Plano de Trabalho do estudante 5 

Inserir o título do Plano de Trabalho do estudante 5. Em caso de solicitação de mais de um 
estudante, os demais Planos de Trabalho deverão possuir títulos diferentes. 

11.14. Justificativa para solicitação da bolsa (estudante 5) 

Idem 14.1. Só deve ser preenchido se houver 5 (cinco) planos de trabalho para um projeto de 
pesquisa. 

 

11.15. Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo estudante 5 

Idem 14.2. Só deve ser preenchido se houver 5 (cinco) planos de trabalho para um projeto de 
pesquisa. 

 

Etapa 

Período (mês) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

             

             

             

OBS. Podem ser inseridas quantas linhas forem necessárias neste cronograma 

 

 

 

 

 

 



7. Plano de trabalho do estudante 6 

Este Plano de Trabalho só deverá ser preenchido para indicação de estudantes ligados aos 
Editais Pibic e Pibic Jr. 

11.16. Título do Plano de Trabalho do estudante 6 

Inserir o título do Plano de Trabalho do estudante 6. Em caso de solicitação de mais de um 
estudante, os demais Planos de Trabalho deverão possuir títulos diferentes. 

11.17. Justificativa para solicitação da bolsa (estudante 6) 

Idem 14.1. Só deve ser preenchido se houver 6 (seis) planos de trabalho para um projeto de 
pesquisa. 

11.18. Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo estudante 6 

Idem 14.2. Só deve ser preenchido se houver 6 (seis) planos de trabalho para um projeto de 
pesquisa. 

 

Etapa 

Período (mês) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

             

             

             

OBS. Podem ser inseridas quantas linhas forem necessárias neste cronograma 


