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O Projeto de Pesquisa deve apresentar coerência entre a formação acadêmica, a carreira profissional e a 
área de atuação para o qual o candidato concorre. 
 

O Projeto de Pesquisa deverá ter formato padronizado, conforme orientação a seguir: 
 
Deve ser escrito em língua portuguesa e impresso em um só lado de papel branco, formato A4 (210 mm 
x 297 mm), com fonte Times New Roman 12.  
 
A impressão deve ter nitidez adequada e ser efetuada exclusivamente em preto, exceto em casos 
excepcionais como gráficos e ilustrações. Não é permitido o uso de papel timbrado ou couchê. 
 
O texto deverá ter as seguintes características: cabeçalho e rodapé (1 cm), margem superior, inferior, 
esquerda e direita (1,5 cm), espacejamento 1,5 entre linhas, justificado nas margens laterais, com 
máximo de 8 (oito) páginas. 
 

O Projeto de Pesquisa deve conter as seguintes seções: 
1. Introdução e Justificativa (Problema e relevância Científica e Social no contexto da Amazônia); 
2. Objetivos e Metas (Descrição dos objetivos e metas do projeto) a ser empreendido na instituição 

numa expectativa temporal máxima de 24 (vinte e quatro) meses de atividades; 
3. Estratégia de Ação (Descrição das etapas empregadas para execução do projeto e como os objetivos 

serão alcançados); 
4. Resultados e Impactos esperados (Descrição dos resultados e/ou produtos esperados; estimativa da 

repercussão e/ou impactos sócio-econômicos, técnico-científicos e ambientais dos resultados 
esperados na solução do problema focalizado e para o desenvolvimento sustentável da Amazônia); 

5. Referências Bibliográficas (De acordo com as normas da Revista Acta Amazônica). 
 
O Projeto de Pesquisa deve ser identificado em seu cabeçalho com o nome do candidato, seguido da área 
de atuação para a qual concorre, com fonte Times New Roman 12. Por exemplo: João Cabral – Biologia 
de Populações (código PES-BIOPOPU). 
 
Recomenda-se que o texto seja redigido na primeira pessoa do singular. 


