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I - O plano de trabalho a ser enviado deve incluir: 

 

1. Campo Científico. 

Indicar o campo científico principal e o programa de doutoramento sob o qual o plano proposto será 

conduzido. 

 

2. Plano de Trabalho 

O plano de trabalho mostra a visão geral da proposta de pesquisa e fornece acesso a cada campo 

específico dentro do plano de trabalho, que inclui os campos (o limite de contagem de palavras é 

apresentado entre parênteses) apresentado abaixo. 

  

2.1 Título do plano de trabalho 

Deve ser conciso, compreensível para qualquer pessoa com formação científica geral e adequado para 

divulgação pública. 

 

2.2 Resumo (máximo de 150 palavras). 

É uma síntese do plano de trabalho do candidato. Um bom resumo deve ser claro e bem estruturado, 

mostrando que o candidato é capaz de resumir o objeto da pesquisa, os objetivos do projeto e as 

principais contribuições esperadas do trabalho de pesquisa. 

 

2.3 Palavras-chave 

Quatro a seis palavras-chave que melhor descrevem o plano de trabalho. 

 

2.4 Estado da arte (máximo de 500 palavras) 

O estado da arte, ou revisão de literatura, reúne, analisa e discute trabalhos publicados na área do plano 

de trabalho. Seu objetivo é fornecer um embasamento teórico para o objeto de pesquisa, referindo-se a 

estudos anteriores, que devem ser confrontados e inter-relacionados, principalmente se forem 

contraditórios entre si; você também deve apontar a originalidade da sua proposta. 

 

2.5 Objetivos (máximo de 300 palavras) 

Esta subseção fornece uma descrição das principais questões de pesquisa a serem abordadas e os 

objetivos a serem alcançados. 

 

2.6 Plano e métodos (máximo de 1000 palavras) 

Esta subseção deve conter o plano de trabalho detalhado e uma descrição de como os objetivos do 

projeto de pesquisa serão alcançados. A descrição deve fornecer todos os elementos necessários para 

permitir a avaliação pelo painel de avaliação, a saber, a abordagem metodológica, a descrição das 

tarefas, sua inter-relação, sequência e cronograma. Também pode incluir um plano de contingência, 

descrevendo, neste caso, como eventuais eventos imprevistos podem ser resolvidos. 

 

 



 

 

 

2.7 Gráfico de Gantt 

O candidato deve incluir um gráfico com marcos para as diferentes tarefas que representam a linha do 

tempo do plano de trabalho. 

 

2.8 Outra informação 

Se considerado necessário, o solicitante também pode adicionar um arquivo contendo fórmulas, 

esquemas, diagramas, gráficos ou imagens. De qualquer forma, esse arquivo deve ser apenas um 

exemplo ou demonstração do que foi descrito nos vários campos da proposta e, portanto, não deve ser 

considerado sua extensão. 

 

II. Carta de Motivação 

A carta de motivação é obrigatória e um elemento fundamental da inscrição. Nele, o solicitante deve 

explicar objetivamente as razões pelas quais ele / ela é ideal para executar o plano de trabalho proposto 

no CICPSI. Esta carta também deve incluir as contribuições teóricas e técnicas dos supervisores para o 

plano de trabalho e como o plano de trabalho segue os objetivos e estratégias do CICPSI até 2020-23. 

 

III. Documento Mais Representativo 

Os candidatos podem apresentar um documento que considerem o mais representativo de sua trajetória 

científica e / ou profissional. Pode ser, por exemplo, a sua tese de mestrado ou um trabalho em co-autoria 

do candidato, que foi publicado em um periódico indexado (por SCOPUS-Scimago ou Thomson-

Reuters-Web of Knowledge). A escolha deste documento deve ser claramente justificada na Carta de 

Motivação. 

 

 

 


