FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO VICENTE

PLANO DE TRABALHO EM INICIAÇÃO CIENTÍFICA

TÍTULO DO TRABALHO

Nome do Aluno
Nome do Orientador

São Vicente
Data

I. IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO
Título
O título do trabalho.
Aluno
O nome do aluno.
Curso de Graduação
O nome do curso de graduação.
Orientador
O nome do orientador
Áreas de Conhecimento
A área de conhecimento segundo tabela do CNPq disponível em
http://www.cnpq.br/web/guest/indicadores1
II. RESUMO DO TRABALHO
Resumir de forma clara e concisa o trabalho de pesquisa que se pretende fazer. O leitor
deve conseguir, apenas com o resumo, entender de modo geral o objetivo e a relevância do
trabalho. O resumo dever ser em texto contínuo, não deve conter figuras, gráficos nem
tabelas.

III. INTRODUÇÃO
Na introdução deve haver uma descrição geral do trabalho indicando as referências
bibliográficas relacionadas com o tema e incentivando a leitura das demais seções desse
documento.

IV. JUSTIFICATIVA
Deve ser feita uma síntese da bibliografia fundamental justificando a importância do tema.
V. OBJETIVOS
Os objetivos a serem atingidos com o trabalho de pesquisa devem ser relatados de forma
clara e conexa com a justificativa descrita na seção anterior.

VI. METODOLOGIA
Deve ser descrita a metodologia que vai ser empregada no trabalho, abordando as técnicas
que serão utilizadas e a forma de análise dos resultados.

VII. CRONOGRAMA
As atividades de IC devem ser listadas em um cronograma relativo ao ano corrente. No
cronograma devem ser especificadas as previsões para as datas de início e fim de cada
atividade.
VIII. RECURSOS NECESSÁRIOS
Os recursos necessários a realização do trabalho incluindo laboratórios, equipamentos,
acervo bibliográfico especial, acesso a Internet, etc., devem ser relacionados.

IX. RESULTADOS ESPERADOS
Os resultados esperados devem ser destacados nessa seção.

X. BIBLIOGRAFIA
As referências bibliográficas citadas no trabalho devem ser relacionadas. Orientamos o uso
das normas da ABNT.

ATENÇÃO: O plano de trabalho deve conter no máximo 10
páginas e deve ser feito pelo Aluno de IC e o seu Orientador.
O PROJETO deve ser digitado em espaço 1,5, fonte ARIAL tamanho 12. A folha-guia (anexo 1)
apresenta as margens para digitação.

ANEXO 1 - FOLHA-GUIA
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