MODELO DE PROJETO DE DISSERTAÇÃO/TESE
Pressupostos
1. Antes de elaborar o projeto, o aluno deve ter conversado com o professor que deseja ter
como orientador.
2. Antes de procurar um orientador e começar a elaborar o projeto, o aluno deve ter estudado
o tema, de alguma maneira, e ter, portanto, alguma questão que queira estudar. Deve
também ter recolhido uma bibliografia básica.
3. Este modelo tem uma função orientadora; não deve ser respondido como quem responde a
um questionário.
I. Folha de rosto
1. Nome da Instituição
2. Título (provisório) da dissertação/tese: ter clara a pergunta fundamental de
modo que o título lhe seja a resposta.
3. Indicar a vinculação da dissertação/tese a:
Área
Linha de Pesquisa
Projeto
Para este item 3, é necessário que o aluno consulte o folheto com a indicação das áreas,
linhas e projetos de pesquisa da Faculdade, que pode ser obtido na Secretaria, para adequar
a sua dissertação/tese a algum dos projetos constantes ali.
4. Nome do Mestrando/doutorando
5. Nome do orientador
6. Ano/semestre do início
II. Breve sumário da dissertação/tese: 10 a 15 linhas
No fundo uma explicitação do título de tal modo que se perceba realmente o núcleo da
questão.
III. Objetivos
1. Principal
- objeto central da pesquisa (hipótese ou intuição a ser demonstrada)
2. Específicos: que objetivos se deduzem do principal como
- complementar
- conseqüência pastoral, espiritual, etc
IV. Justificativa e relevância
- teórica: que razões teológicas e/ou pastorais tem para tratar tal assunto
- que importância teológica, pastoral, espiritual tem o assunto
- que empecilhos prevê e como os responde
- prática: factibilidade da pesquisa
- quanto à abrangência: não de mais nem de menos
- quanto ao tempo disponível (quatro semestres para o mestrado; oito para o
doutorado)
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V. Método
Critérios comuns a todas as áreas
- delimitação do tema
- de que não vai tratar, mas pareceria ser o tema
- de que realmente vai tratar
- critério de inclusão: por que inclui os aspectos indicados
- critério de exclusão: por que exclui aspectos aparentados ao tema
Critérios específicos:
Cada área da teologia tem seus métodos específicos e cada professor tem sua forma própria
de abordar essa questão, de maneira que este item deverá ser desenvolvido a partir de uma
conversa com o orientador.
VI. Plano (provisório) da dissertação/tese (questões que serão tratadas na pesquisa.)
Deve-se ter presente que o plano é, por ora, meramente indicativo; ainda não é o índice da
dissertação/tese, pois este só será possível num estágio mais avançado da pesquisa.
- breve status quaestionis do que vai tratar: trata-se de traçar o quadro maior da
problemática, situando aí dentro o tema escolhido
- descrição detalhada e ordenada do projeto de pesquisa (esquema)
- divisão (provisória) em partes ou capítulos com eventuais subdivisões internas
- cuidar de definir os principais conceitos a serem usados
- indicar problemas conexos que eventualmente serão tocados ou deixados de lado.
VII. Bibliografia Comentada
Classificar a bibliografia: fontes, bibliografia principal, secundária e complementar.
Sobre cada item além de indicar as obras, mostrar um mínimo conhecimento de que se
trata, superando a mera listagem.
VIII. Cronograma (Previsão)
1. Prazo para a pesquisa básica
2. Esquema detalhado do plano definitivo submetido ao Orientador
3. Redação de cada capítulo e aprovação do Orientador
[3a. Na elaboração do cronograma, os doutorandos deverão ter presente o prazo para
o exame de qualificação, cf. Regimento, art. 94]
4. Redação final submetida ao Orientador
5. Entrega na Secretaria, conforme os prazos estabelecidos no Regimento (art. 79 e
96).
NB.:
1. Ao elaborar o cronograma, deve-se começar pelo fim (o prazo-limite que é a data da entrega na
Secretaria) até chegar aos primeiros itens. Os doutorandos têm dois prazos-limite: o exame de
qualificação (item 3a) e a entrega na Secretaria (item 5).
2. Deve-se ter presente que os professores nem sempre estão disponíveis e, portanto, os prazos
devem ser realistas (não marcar entregas em dezembro/janeiro, sem antes conversar com o
orientador).
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