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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA 

CONTINENTAL 

 

Roteiro para Elaboração de Projeto de Pesquisa 

 

1. Título:  

(   ) Novo  (   ) Continuação 

 

2. Responsável pela proposta 

 2.1 Nome: 

 2.2 Instituição e tipo de vínculo: 

 

3. Resumo do projeto: 

 

4. Tema do projeto: 

 

5. Contextualização e Justificativas (Contextualize a realidade sob a qual se desenvolverão as ações do projeto e a 

situação na qual o projeto pretende intervir, ou seja, os problemas a serem abordados. A contextualização deve basear-

se em referências bibliográficas. Cite-as no texto e descreva-as no item 17. Justifique argumentando, com base na 

contextualização, por que o projeto deva ser realizado ou continuado. Evidencie a importância do projeto para a 

conservação e/ou gestão sócio-ambiental. Espera-se que este item demonstre a necessidade de realização do projeto 

para embasar a tomada de decisões pela Coordenação do CEPTA. Se necessário, a contextualização poderá ser 

enriquecida com tabelas, fotos, gráficos, mapas e textos, mas eles deverão ser apresentados no item "18. Anexos"). 

 

6. Se o projeto for continuação de um anterior: 

a) discorra resumidamente sobre os resultados alcançados. Entende-se como resultados as análises e interpretações 

(crítica e integrada) dos dados gerados anteriormente, bem como os avanços do conhecimento científico e/ou as 

mudanças promovidas sobre a realidade. Dados como número de espécimes coletados, viagens feitas, reuniões 

realizadas, quilômetros percorridos, pessoas contatadas etc., sem a descrição do respectivo impacto sobre a realidade 

ou sobre a geração de conhecimento para o manejo, não deverão ser incluídos. Se necessário, este item poderá ser 

enriquecido com tabelas, fotos, gráficos, mapas, roteiros de entrevistas e textos, mas eles deverão ser apresentados no 

item “18. Anexos” 

b) indique quais as dificuldades encontradas no desenvolvimento das ações? Foram solucionadas? Em caso afirmativo, 

como? 

 

7. Formulação do problema e das hipóteses 

7.1. Problema (Indique o problema a ser investigado pelo projeto e qual a sua importância e contribuição para a 

sociedade se for bem conduzido; quando necessário, citar trabalhos relevantes) 

7.2. Hipóteses (Formule as hipóteses que tentem explicar, provisoriamente o problema a ser investigado) 

 

8. Objetivos (Indique o(s) efeito(s) ou propósito(s) almejado(s) com a realização do projeto considerando a 

contextualização descrita no item 5)  

 

9. Metodologia (Descreva, resumidamente, os procedimentos relativos às ações a serem desenvolvidas. Destaque a 

forma de envolvimento dos atores sociais e/ou dos membros das comunidades em tais ações, se for o caso. É 

importante que a metodologia permita o alcance do(s) objetivo(s) proposto(s) pelo projeto. Se julgar interessante, cite 

referências (aqui elas são opcionais, mas devem estar discriminadas no item 17)  

 

10. Resultados e Produtos Finais Esperados (Por “resultados” entendam-se os desdobramentos e consequências 

esperadas, e por "produtos", os bens ou serviços que o projeto irá gerar, diante das ações propostas pelo projeto na 

metodologia)  

 

11. Disseminação e avaliação (Descreva como os resultados do projeto deverão ser avaliados e como serão 

divulgados). 



 

12. Participação de Outras Unidades do Instituto ou de Instituições Parceiras 

Nome da unidade do ICMBio ou 

da instituição parceira 

Forma de Participação na 

Execução do Projeto 
Contrapartida da Instituição Parceira* 

   

   

   

   
*Liste os recursos não financeiros a serem disponibilizados pela instituição parceira no projeto 

 

13. Cronograma de Execução Física - Ano: (Indique o ano. Se necessário, adicione mais linhas) 

Ação/Atividade 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

 

14. Equipe Técnica (se necessário, adicione mais linhas) 

Nome do Participante 
Funções no 

Projeto 
Instituição 

Tipo de Vínculo 

com a Instituição 

Formação 

Acadêmica/Titulação 

     

     

     

     

     

 

15. Orçamento e Outras Informações  

Obs.: Antes de continuar, verifique: 

- se o documento apresenta boa aparência para quem irá avaliá-lo (apresenta um único tipo de fonte, com tamanho 11, 

tabelas bem alinhadas, com fonte de tamanho 9 no interior delas, nenhuma linha sobrando) 

- se somente um tema foi assinalado 

- se a metodologia permite o alcance do(s) objetivo(s), e a geração dos resultados e produtos esperados 

- se as referências bibliográficas citadas estão listadas 

 

15.1. Diárias para Servidores - Cada linha deve corresponder a uma viagem. Prever diária cheia só quando houver 

pernoite (no último dia, prever meia diária). Em Unidades/localidades onde haja alojamentos disponíveis, deve-se 

prever meias-diárias somente. Adicione tantas linhas quantas forem necessárias. 

Descrição da Viagem 
Número de 

Participantes 

Duração 

em Dias 

Quantidade 

de Diárias 

Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

      

      

      

      

Total      

 

15.2. Diárias para Colaboradores Eventuais - Cada linha deve corresponder a uma viagem. Prever diária cheia, só 

quando houver pernoite (no último dia, prever meia diária). Em Unidades/localidades onde haja alojamentos 

disponíveis, deve-se prever meias-diárias somente. Adicione tantas linhas quantas forem necessárias. 

Descrição da Viagem 
Número de 

Participantes 

Duração 

em Dias 

Quantidade 

de Diárias 

Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

      

      

      

      

Total      

 

15.3. Passagens - Deve haver correlação entre as viagens discriminadas acima, que requeiram transporte aéreo e as 

passagens solicitadas abaixo. Adicione tantas linhas quantas forem necessárias. 



Descrição do Deslocamento Quantidade 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

    

    

    

    

Total    

 

15.4. Material de Consumo - Certifique-se que o item é de fato material de consumo. Adicione tantas linhas quantas 

forem necessárias. 

Descrição do Item Quantidade 
Unidade 

de Medida 

Valor 

Unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

     

     

     

     

Total     

 

15.5. Outros Serviços de Terceiros: Pessoa Física - Relacione abaixo apenas os serviços de pessoa física - serviço de 

costureira, serralheiro, carpinteiro, marceneiro, pescador que não possuam CNPJ. Adicione tantas linhas quantas forem 

necessárias. 

Descrição dos Serviços Quantidade 
Unidade de 

Medida 

Valor 

Unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

     

     

     

     

Total     

 

15.6. Outros Serviços de Terceiros: Pessoa Jurídica - Serviços gráficos, aquisição de ingressos, serviços de cópias e 

reprodução de documentos. Adicione tantas linhas quantas forem necessárias. 

Descrição dos Serviços Quantidade 
Unidade de 

Medida 

Valor 

Unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

     

     

     

     

Total     

 

15.7.  Tributos: (INSS, IR, ISS etc.) - Adicione tantas linhas quantas forem necessárias. 

Descrição do Tributo Valor Total (R$) 

  

  

  

Total  

 

15.8. Material Permanente - Relacione o material permanente a ser adquirido para o projeto. Adicione tantas linhas 

quantas forem necessárias. 

Descrição do Item Quantidade 
Unidade de 

Medida 

Valor 

Unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

     

     

     

     

Total     

 

16. Cronograma Financeiro (R$ 1,00) 

Descrição 
1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

4º 

Trimestre 
Total 

Diárias para Servidores      



Diárias para Colaboradores      

Passagens      

Material de Consumo      

Outros Serviços de Terceiros: Pessoa Física      

Outros Serviços de Terceiros: Pessoa Jurídica      

Tributos      

Material Permanente      

Total      

 

17. Referências Bibliográficas (Insira apenas as referências citadas anteriormente - adote as normas da ABNT). 

 

18. Anexos 


