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TÍTULO DA PROPOSTA

CANDIDATO (A)
INSTITUIÇÃO (onde o candidato trabalha)

Área de concentração: Computação Aplicada
Linha de pesquisa: (indique uma dentre as 3 previstas no Anexo I do Edital)
Tema de pesquisa: (consulte Anexo I do Edital)
Vaga: ( ) Servidor da UnB
( ) Indígena

( ) Ampla concorrência

( ) Negro

( ) Quilombola

( ) Pessoa com deficiência
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1. INTRODUÇÃO
Apresente o problema a ser estudado e o contexto. Contextualize a instituição
onde você trabalha e onde o problema focado se situa. O objeto de estudo deverá estar
relacionado aos temas vinculados (Anexo I) à linha de pesquisa pela qual o candidato
optar. Informe se os recursos necessários (equipamentos, software, dados) estão
disponíveis ou se pretende obtê-los de terceiros dentro e/ou fora da instituição.
2. JUSTIFICATIVA
Justifique a escolha do problema proposto e sua importância para a instituição
onde trabalhe. Indique o impacto potencial da solução do problema a ser estudado na
sua instituição.
3. HIPÓTESE DE PESQUISA
É uma proposição testável que pode vir a ser a solução do problema. É uma
afirmação que introduz uma questão de pesquisa e propõe um resultado esperado.
4. OBJETIVO
Defina o objetivo geral e os objetivos específicos para delinear o objeto de
estudo. Descreva de forma clara a contribuição científica, tecnológica ou inovação
esperada.
5. REVISÃO DA LITERATURA
Descreva brevemente os principais trabalhos encontrados na literatura
especializada, relacionados ao seu objeto de estudo.
6. METODOLOGIA
Descreva os processos e formalismos que serão utilizados durante esse projeto
para a coleta e análise dos dados, visando alcançar os objetivos de interesse e testar a
hipótese de pesquisa. Descreva o formalismo a ser aplicado para avaliação da hipótese e
na construção da prova de conceito para solução do problema proposto. Se algum
recurso julgado necessário não estiver disponível, informe como pretende obtê-lo.
7. PLANO DE TRABALHO
Apresente um cronograma de 24 meses listando todas as etapas previstas no seu
plano de trabalho para concluir a pesquisa proposta.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Inclua somente as referências que tiver lido para compor o seu pré-projeto.
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