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PROJETO DE INICIAÇÃO TECNOLÓGICA  

 

ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DOS PROJETOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

INICIAÇÃO TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  

 

Esse documento contém informações gerais referente a elaboração do projeto de pesquisa, informações 

especificas, como, período e local da inscrição, requisitos, compromissos, documentos exigidos, processo 

de seleção, divulgação dos resultados, período de vigência da bolsa, pagamento das bolsas e disposições 

gerais devem ser consultadas no Edital, disponível no Portal da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

na página da Iniciação Tecnológica. 

Para elaborar o Projeto de Pesquisa 

Siga corretamente as instruções e elabore seu projeto de acordo com as normas.  

Itens que devem constar no Projeto de Pesquisa 

 

Os projetos deverão ter a seguinte estrutura: 

 

 mínimo de 8 e máximo de 15 páginas em folha tamanho A4; 

 margens: superiores e inferiores 2,0 cm, margem direita 2,0 cm e margem esquerda 3,0 cm; 

 formatação de parágrafo: alinhamento justificado, espaço entre linhas de 1,5 e espaçamento 

depois do parágrafo de 6 pt; 

 título do projeto - fonte Arial tamanho 11, negrito, maiúscula;  

 corpo do texto - fonte Arial tamanho 11; 

 SEM os elementos pré-textuais (capa, folha de rosto etc); 

 SEM IDENTIFICAÇÃO do autor, orientador e Unidade Acadêmica de origem, pois tais dados 

constarão no sistema. Esta providência faz-se necessária visando a imparcialidade por parte dos 

avaliadores. 

 

Inicie a primeira página de seu Projeto de Pesquisa com o título do Projeto de Pesquisa e na sequência 

(na mesma página) os itens a seguir: 

 
1. Introdução 

 Insira o contexto, problema de pesquisa e justificativa. 

2. Objetivos Geral e Específicos 

 Apresente de forma clara o objeto de pesquisa, ou seja, o foco, o eixo central do que será 

estudado; 

 Defina os objetivos da pesquisa. Evite objetivos excessivamente amplos ou vagos (utilize verbos 

tais como: caracterizar, identificar, avaliar, investigar etc); 

 Apresente os objetivos gerais da pesquisa, ou seja, a meta que se pretende atingir, o que quer 

descobrir. 
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3. Descrição da Inovação Tecnológica proposta 

 Descreva detalhadamente a proposta do projeto de Iniciação Tecnológica e Inovação, visando a 

solução de problemas específicos da sociedade, setor produtivo ou entidades sem fins lucrativos do setor 

público, podendo resultar em processos, produtos ou serviços inovadores.   

4. Referencial Teórico 

 Apresente um texto com a revisão da literatura que contemple conceitos e estudos que foram 

realizados de acordo com o que será abordado em seu projeto; 

 

5. Procedimentos metodológicos 

 Este item deverá ser muito bem detalhado, pois será por meio dele que os avaliadores 
compreenderão exatamente o que você pretende pesquisar; 

 Se o seu método envolver uma abordagem quantitativa, exponha detalhadamente como será 

selecionada sua amostra e a(s) técnica(s) estatística(s) que pretende utilizar na análise dos 

resultados; 

 Se o seu método envolver uma abordagem qualitativa, descreva detalhadamente a forma como 

irá coletar e analisar os seus dados; 

 Quando se tratar de pesquisa envolvendo seres humanos ou animais, o projeto de pesquisa 

deverá conter um item onde explicite como serão contemplados os aspectos éticos, mas não 

devem ser inseridos os formulários. 

 

6. Cronograma de Atividades 

 O cronograma de atividades deverá ser apresentado em forma de tabela contendo a distribuição 

das atividades a serem desenvolvidas durante um período de 12 meses (sem nomear o mês 

especificamente, coloque Mês 1, Mês 2 etc.) sendo que ao final deste período você deverá ter o 

trabalho concluído. Relembramos que não há previsão de férias no desenvolvimento do 

projeto de pesquisa. 

 Sinalize (com um “X” ou sombreado) o desenvolvimento das atividades ao longo dos 12 meses; 

 Modelo de Cronograma de Atividades: 

 

Atividades 
Meses 

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

Nome da Atividade 1        x     

Nome da Atividade 2         x x x  

Nome da Atividade 3            x 

Nome da Atividade 4 x x x x         

e assim 
sucessivamente... 

    x x x      
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7. Referências bibliográficas 

 Relacione os autores que foram citados em seu projeto conforme as normas da ABNT (NBR 6023). 

 

Inscrições on-line via sistema de submissão de projetos de Iniciação Científica e Iniciação 
Tecnológica, sendo acessada no seguinte link: 

https://www3.mackenzie.br/processosIniciacao/submissao/  

 

As dúvidas referentes a submissão do projeto devem ser esclarecidas com o Coordenador de TCC e 

Pesquisa da sua Unidade acadêmica.  

 

Finalizando, informamos que a COPq não tem disponibilidade de recursos financeiros para quaisquer 

despesas advindas de possíveis necessidades na realização das pesquisas relacionadas aos projetos 

submetidos. 

Caso não atenda aos requisitos, o projeto de pesquisa será automaticamente excluído do processo 

de avaliação. 

https://www3.mackenzie.br/processosIniciacao/submissao/

