
 
 

DIRETRIZES PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IC/IT: 

Para  a  elaboração da proposta de projeto, o aluno é livre para escolher o programa desejado. 

Entretanto, a proposta deve ser entregue em formato PDF, seguindo os padrões aqui definidos. 

Será disponibilizado no site do  UNICEUG um template em arquivo do Microsoft Word 

(extensão “docx”) caso o aluno queira usar como modelo. O nome  do  arquivo  deve conter 

título da proposta e enviado desprotegido. Não serão aceitos arquivos em outro formato 

(“.docx”, “.txt”, “.odt”, etc.) ou de demais programas de editoração de texto. 

 

Os dados relativos aos proponentes devem conter: 

● Nome dos(as) alunos; 

● Nome do(a) orientador; 

● Curso dos(as) alunos e número de matrícula (RA); 

O texto da proposta deve conter os seguintes itens:  

 Título do Projeto;  

 Resumo da proposta; 

 Introdução - Uma breve descrição da proposta contendo revisão da literatura;  

 Justificativa; 

 Objetivo geral; 

 Objetivos específicos; 

 Metodologia - descrição detalhada dos métodos da pesquisa, dos materiais e equipamentos 

a serem utilizados, da coleta e análise de dados, da natureza e tamanho da amostra, das 

características dos participantes da pesquisa com os critérios de inclusão e exclusão, da 

duração do estudo e do local da pesquisa; 

 Resultados Esperados 

 Cronograma - Uma tabela contendo as atividades previstas para os dois semestres ( os 6 

primeiros meses de projeto e sua possível prorrogação); 

 Referências bibliográficas (de acordo com as normas da ABNT). 

Formatação da proposta: 

● Arquivo digital em “.pdf”; 

● Papel: A4; 

● Margens: sup./esq. 3cm; inf./dir. 2cm; 

● Margem de parágrafo: 0,60 cm; 

● Letra: Times New Roman; 

● Tamanho: 12 para texto; 10 para citação (com recuo de 4cm), quadros, tabelas e figuras; 

● Espaçamento Entrelinhas: 1.5 para texto e título; simples para citações recuadas, quadros, 

tabelas e figuras;  

● Espaçamento entre parágrafos: de 12pt após cada parágrafo; 

  



Estrutura do texto da proposta: 

● Título: no máximo, 10 palavras (todo em maiúsculo e negrito). 

● Resumo: entre 10 e 15 linhas, em um único parágrafo, sem entrada de parágrafo, 

espaçamento entre parágrafos (antes e depois) de 24 pt, seguido de três a cinco palavras-

chave 

● Os itens do projeto devem ser numerados e apresentar as seguintes formas: 

o Título Primário: com maiúsculas nas primeiras letras, negrito e espaçamento entre 

parágrafos (antes e depois) de 12 pt 

o Título Secundário: com maiúsculas nas primeiras letras, negrito e itálico, além de 

espaçamento entre parágrafos (antes e depois) de 12 pt 

o Título Terciário: com maiúsculas nas primeiras letras, itálico, além de espaçamento 

entre parágrafos (antes e depois) de 12 pt  

o Título Quaternário: com maiúsculas nas primeiras letras e espaçamento entre 

parágrafos (antes e depois) de 12 pt  

Notas Explicativas (Notas de rodapé) 

As notas explicativas devem ser somente com explicações ou complementos e não com 

referências bibliográficas ou eletrônicas completas. As notas explicativas devem constar no 

final da página. 

Citação e Referências 

O estilo de citação/Referência segue o padrão SPRINGER LNCS, um estilo de referência 

numerada, comumente usada em artigos científicos, que consiste de: 

● Citação no texto indicada pelo uso de numeração sequencial (indicada entre colchetes 

[ ]) 

● Lista de referências sequencialmente numerada de acordo com a 

aparição/referenciamento no texto e posta no fim do documento incluindo os detalhes 

completos da referência indicada. 

 

Regras gerais da citação no texto: 

● Um número é alocado à uma fonte na ordem em que ela é citada no texto. Se a fonte 

for referenciada várias vezes no texto, o mesmo número é usado; 

● Os números que indicam a fonte são colocados entre colchetes (Ex.: [1]) 

● As referências são postas imediatemente após a sentença/texto/parágrafo o qual é 

referenciada à uma fonte a ser citada 

● Cada trabalho individual de um mesmo autor, mesmo que publicado no mesmo ano, 

possui seu próprio número de referência. 

Na lista de referências, o sobrenome do autor deve ser citado com a primeira letra em 

maiúscula, acompanhado das iniciais dos nomes, com vírgula entre sobrenome e iniciais do 

nome e com ponto entre as inciais. O título vem em sequência (após o ultimo autor) precedido 

de “:”. As normas não indicam qualquer tipo de destaque gráfico, tais como negrito, sublinhado 

ou itálico, na composição das referências [1]. 

Exemplo: 1.Lehrman, P., Tully, T.: MIDI for the professional. Amsco Publications, London 

(1993). 



A seguir, mostraremos como fazer referências de diversos tipos de fontes de pesquisa seguindo 

o Estilo Springer LNCS: 

Artigos de revista 

Autor(es).: Título do artigo. Abreviatura internacional da revista; volume (número), página 

inicial-final do artigo; (ano). 

Exemplo: 

1. Hunt, C.A., Ropella, G.E.P., Park, S., Engelberg, J.: Dichotomies between 

computational and mathematical models. Nat. Biotechnol.; 26, 738-739; (2008). 

 

Artigo de revista online 

Autor(es) do artigo.: Título do artigo. Nome da revista, data de consulta; volume (número). 

Endereço eletrônico. 

Exemplo: 

2. Francês, I., Barandiarán, M., Marcellán, T., Moreno, L.: Estimulação psicocognoscitiva 

nas demências. An Sist Sanit Navar. Acesso 19 de outubro de 2005; 26(3). Disponível 

em: http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol26/n3/revis2a.html  

 

Livros 

Autor(es).: Título do livro. Edição. Lugar de publicação: Editorial; ano. Neste caso, não é 

necessário especificar a primeira edição, apenas da segunda em diante. A edição sempre se põe 

em números arábicos e abreviatura: 2ª ed. Se a obra estivesse composta por mais de um volume, 

devemos citá-lo a seguir do título do livro: Vol. 3. 

Exemplo: 

3. Medeiros, J.B.: Português instrumental.  9. ed.  São Paulo:  Atlas; (2010). 

 

Tese, dissertação, monografia e projeto de pesquisa 

Autor.: Título. (subtítulo se houver). Tipo de documento. Cidade: Instituição onde foi 

defendida (ano). 

Exemplo: 

4. Nunes AMT.: A abordagem do arrebatamento da Igreja analisado sob o ponto de vista 

cristão pré-milenista. Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências da Religião. Belo 

Horizonte: Instituto de Educação Continuada da PUC Minas (2006).   

 

Trabalho apresentado em evento – Simpósios, Jornadas, Congressos, Seminários, 

Encontros, Workshops, Colóquios, entre outros 



Autor(es).: Título. Tipo de publicação, número e nome do evento; data de realização (ano); 

Cidade e país de realização do evento. Cidade da publicação: Editora ou Instituição responsável 

pela publicação; ano de edição (nem sempre é o mesmo do evento). 

Exemplo: 

5. Carvalho, R. V, Kleijn, J., Verbeek, F.J.: A Multi-Scale Extensive Petri Net Model Of 

The Bacterial – Macrophage Interaction. In: Heiner, M. (ed.) 5th International 

Workshop on Biological Processes & Petri Nets. pp. 15–29. CEUR Workshop 

Proceedings, Tunis, Tunisia (2014). 

 


