Processo seletivo – Doutorado – PPGCC/FEA/USP
Orientações para elaboração do Projeto de Pesquisa
1. Formato
Capa:
• Título do trabalho
• Linha de Pesquisa escolhida;
• Número de inscrição da ANPAD;
• Ano;
• Todos os elementos devem estar centralizados, em fonte Times New Roman 12.

Tamanho máximo: Quatro páginas em papel A4 (21 cm x 29,7 cm), incluindo as referências
bibliográficas. A capa não está incluída no limite de páginas.
Texto: Fonte Times New Roman 12. Espaçamento: entre linhas: 1,5 cm. Margens esquerda e
superior de 3 cm, direita e inferior de 2 cm. Alinhamento do texto: justificado. Recuo
especial: primeira linha 1,25 cm.
Figuras, tabelas e gráficos: Fonte Times New Roman, tamanho 8 a 12.
Notas de rodapé devem ser evitadas.
Identificação: o trabalho não deve conter nenhum elemento que permita a identificação do (a)
autor (a), com exceção do número de inscrição que deve aparecer na capa.

2. Conteúdo
O Projeto de Pesquisa deve apresentar, concisamente, todos os pontos relevantes da tese que
se pretende desenvolver. É necessário contextualizar e delimitar o assunto e o tema que serão

estudados. Deve ser exposto com clareza o problema que a pesquisa buscará resposta. Devese enunciar a tese que será mostrada (defendida). Os objetivos do estudo precisam ser bem
definidos, bem como as possíveis hipóteses que serão testadas. Devem ser expostas as razões
da escolha do assunto/tema/problema, bem como as contribuições e o impacto esperado do
estudo. Exponha, se julgar conveniente, as limitações do trabalho.
No Projeto de Pesquisa precisa constar a moldura teórica preliminar que dará suporte à
pesquisa. A literatura relevante deve ser referenciada. Ou seja, mostre o apoio teórico ao
desenvolvimento do objeto da pesquisa.
Descreva a trajetória metodológica que será traçada para o desenvolvimento de toda a
investigação. Caso a proposta seja empírico-teórica, evidencie as reais condições para a
obtenção dos dados necessários e/ou para a realização dos trabalhos de campo.
Por fim, apresente as referências bibliográficas iniciais do estudo.

3. Informações adicionais
De acordo com o edital, o projeto de tese, no formato PDF, deverá ser enviado por e-mail para
o endereço ppgcc@usp.br, com o título padrão Processo Seletivo – Doutorado 2020 –
[Nome do candidato]. O arquivo deverá ser nomeado com o seguinte: Doutorado 2020_[n°
de inscrição]
As referências bibliográficas deverão ser apresentadas de acordo as Diretrizes para confecção
de teses e dissertações da USP. Deve-se seguir as normas da APA, que podem ser obtidas no
endereço eletrônico:
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/112/96/493-2

O Projeto de Pesquisa deve obedecer ao Código de Ética da Pesquisa da FEAUSP, que pode
ser obtido no endereço eletrônico: http://www.fea.usp.br/sites/default/files/arquivos/portariasdiretrizes/pe_-_38-2009_-_baixa_o_codigo_de_etica_da_pesquisa_da_feausp.pdf
A existência de plágio ou autoplágio no Projeto de Pesquisa implica a desclassificação do
candidato do processo seletivo.

