
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PROGRAMA DE PÓS

Nome do candidato: 

Instituição na qual trabalha: 

Setor/unidade onde desenvolve suas atividades:

Atividades sob sua responsabilidade:

 

Titulo do pré-projeto  

 

 

1) O problema de pesquisa e seu contexto
Descreva em um pequeno texto de cinco a dez linhas, digitadas (calibri 11) dentro do espaço 

que segue.  

 

 

2) O objetivo da pesquisa  –Objetivo geral e dois específicos

 

 

3) Justificativa – Por que sua proposta de pesquisa é importante e qual(is) contribuição(ões) 

pode trazer à organização onde o problema está ocorrendo? Descreva em um pequeno 

texto de cinco a dez linhas, digitadas (calibri 11) dentro do espaço que segue.

 

 

4) Que tipo de instrumento(s) 
(Questionário, entrevista, observação, documentos, etc). 

 

 

5) Como você trataria os dados coletados? Que tipo de análise faria?
sucinta. 

 

 

6) Qual(is) contribuições sua pesquisa poderia dar para a organização na qual ela seria 
realizada? Descreva em um pequeno texto de até oito linhas, digitadas (

espaço que segue. 

 

 

7) Viabilidade de execução da pesquisa (viabilidade de acesso aos dados)
Descreva em um pequeno texto 
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PROCESSO SELETIVO 

 

Setor/unidade onde desenvolve suas atividades: 

responsabilidade: 

e seu contexto(o que, onde e como acontece o problema

um pequeno texto de cinco a dez linhas, digitadas (calibri 11) dentro do espaço 

Objetivo geral e dois específicos 

Por que sua proposta de pesquisa é importante e qual(is) contribuição(ões) 

pode trazer à organização onde o problema está ocorrendo? Descreva em um pequeno 

linhas, digitadas (calibri 11) dentro do espaço que segue. 

(s)  de coleta de dados você usaria para fazer sua pesquisa?  
(Questionário, entrevista, observação, documentos, etc).  

Como você trataria os dados coletados? Que tipo de análise faria?Descreva de forma 

Qual(is) contribuições sua pesquisa poderia dar para a organização na qual ela seria 
Descreva em um pequeno texto de até oito linhas, digitadas (calibri 11) dentro do 

Viabilidade de execução da pesquisa (viabilidade de acesso aos dados) 
Descreva em um pequeno texto como fará para ter acesso aos dados 

UFES 

MESTRADO PPGGP 

, onde e como acontece o problema) – 

um pequeno texto de cinco a dez linhas, digitadas (calibri 11) dentro do espaço 

Por que sua proposta de pesquisa é importante e qual(is) contribuição(ões) 

pode trazer à organização onde o problema está ocorrendo? Descreva em um pequeno 

 

de coleta de dados você usaria para fazer sua pesquisa?  

Descreva de forma 

Qual(is) contribuições sua pesquisa poderia dar para a organização na qual ela seria 
calibri 11) dentro do 



8) Cite cinco referências que tem forte relação com seu problema de pesquisa.  

 

 

9) No site do PPGGP estão disponibilizados os nomes dos professores do programa cujos 
currículos estão disponíveis na Plataforma Lattes do CNPq. Indique dois professores que 

poderiam ser seu orientador. Veja se ele tem trabalhos dentro do tema ou da área que você 

está pretendendo desenvolver sua dissertação.  

 

  


