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Onde se lê:  

ANEXO V  

ITENS OBRIGATÓRIOS PARA A APRESENTAÇÃO ORAL 

Usar fundo de slide branco e numerar os slides.  

Nessa ordem e somente esses itens: 

1 – Capa – contendo nome do projeto, financiadores e apoiadores, nome do candidato, nome do 

orientador. Apresentação do candidato: fazer um breve histórico do candidato (1 slide).  

2- Introdução com tema de trabalho, apresentação do problema a ser tratado, uma síntese concisa do 

estado da arte do conhecimento sobre o tema e área de estudo e as contribuições que pretende com a 

execução do Projeto. Revisão teórica  

3- Descrição da área de estudo  

4- Revisão Teórica 

5- Contextualização e apresentação do problema 

Localização da área de estudo  

6- Objetivos (Geral e específicos)  

7- Justificativa  

8- Materiais e métodos  

9- Orçamento  

10- Cronograma  

11- Exequibilidade – Neste item o candidato deverá apresentar as fontes de financiamento da pesquisa 

e inserir a figura escaneada da declaração do orientador conforme anexo II deste edital.  

12- Expectativas 

Leia-se: 

ANEXO V  

ITENS OBRIGATÓRIOS PARA A APRESENTAÇÃO ORAL 

Usar fundo de slide branco e numerar os slides.  

Nessa ordem e somente esses itens: 

1 – Capa – contendo nome do projeto, financiadores e apoiadores, nome do candidato, nome do 

orientador. Apresentação do candidato: fazer um breve histórico do candidato (1 slide).  

2- Introdução com tema de trabalho, uma síntese concisa do estado da arte do conhecimento sobre o 

tema e área de estudo, apresentação do (s) problema (s) a ser (serem) tratado (s) (São perguntas), e as 

contribuições que pretende com a execução do Projeto.  

3- Descrição da área de estudo  

4- Revisão Teórica 
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5- Objetivos (Geral e específicos)  

6- Justificativa  

7- Materiais e métodos  

8- Orçamento  

9- Cronograma  

10- Exequibilidade – Neste item o (a) candidato (a) deverá apresentar as fontes de financiamento da 

pesquisa e inserir a figura escaneada da declaração do orientador conforme anexo II deste edital.  

11- Expectativas 


