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Normas para elaboração e apresentação dos Projetos de Pesquisa da 

turma 2016 e apresentação dos Resultados Preliminares dos Projetos em 

Andamento da turma 2015 do Programa de Pós-Graduação em Ecologia 

da URI campus de Erechim 

 

DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA (TURMA 2016) 

 

Os Projetos de Dissertação de Mestrado do PPG-Ecologia (Turma 2016) devem atender às 

seguintes normas e estarão sujeitos à avaliação como estabelecido abaixo: 

 

1. A apresentação ocorrerá nos dias 5 e 6 de setembro de 2016 no Anfiteatro do 

Prédio 3 da URI Campus de Erechim durante o “1º Workshop de Pesquisas em 

Gestão e Conservação Ambiental do PPG Ecologia”. 

2. O modelo do projeto de pesquisa e o modelo de orçamento do projeto podem 

ser obtidos na homepage do PPG-Ecologia (www.uricer.edu.br/ecologia), dentro de 

Manuais / Arquivos, na pasta “Modelo de Projeto de Pesquisa” e “Modelo de 

Orçamento” respectivamente. 

3. Devem ser entregues 2 (duas) cópias do projeto (uma versão impressa e uma em 

*.doc ou *.docx) até o dia 19 de agosto de 2016 à secretaria do PPG-Ecologia, as 

quais serão encaminhadas à um consultor externo ao PPG-Ecologia. 

4. O discente deverá preparar uma apresentação com os principais pontos do projeto 

em Power Point e terá no máximo 15 minutos para a sua apresentação. Seguidos de 

15 minutos de arguição por parte do consultor externo e plateia.  

5. Um parecer emitido pelo consultor externo contendo recomendações e sugestões 

será posteriormente enviado ao discente e orientador para incorporação na versão 

final do projeto. 

6. A versão final do projeto deverá ser entregue na secretaria do PPG-Ecologia, uma 

cópia impressa do projeto de pesquisa e do respectivo orçamento (assinado pelo 

orientador) e uma cópia digital (em PDF) dos mesmos até o dia 30 de setembro de 

2016. 
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DA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES DOS PROJETOS 

EM ANDAMENTO (TURMA 2015) 

 

Os Resultados Preliminares dos Projetos de Dissertação de Mestrado em Andamento do 

PPG-Ecologia (Turma 2015) devem atender às seguintes normas como estabelecido 

abaixo: 

 

1. A apresentação ocorrerá nos dias 5 e 6 de setembro de 2016 no Anfiteatro do 

Prédio 3 da URI Campus de Erechim durante o “1º Workshop de Pesquisas em 

Gestão e Conservação Ambiental do PPG Ecologia”. 

2. Os discentes deverão encaminhar via e-mail (ecologia@uricer.edu.br) um Resumo 

Expandido (máximo 4 páginas) com fonte Times New Roman, espaçamento1,5 e 

margem normal (2,54 cm nas 4 margens) e salvo em formato *.doc ou *.docx 

contendo: i) título, ii) nomes do discente e orientador(es), iii) breve introdução, iv) 

objetivos/hipóteses, v) principais métodos, vi) principais resultados e conclusões 

até o momento. 

3. O Resumo Expandido deverá ser enviado por e-mail até o dia 19 de agosto de 2016 

a secretaria do PPG-Ecologia, o qual será encaminhado a um consultor externo ao 

PPG-Ecologia. 

4. O discente deverá preparar uma apresentação com os principais pontos do resumo 

expandido em Power Point e terá no máximo 15 minutos para a sua apresentação. 

Seguidos de 15 minutos de arguição por parte do consultor externo e plateia. 

5. Os resultados do acompanhamento serão transcritos sucintamente em instrumento 

propriamente desenvolvido para este fim, devendo ser entregue na Secretaria do 

PPG-Ecologia, sendo oportunamente submetido ao Colegiado do Programa, para 

fins informativos, sendo uma cópia do documento enviada e arquivada na 

Secretaria do PPG-Ecologia.  

6. Constatadas dificuldades na condução da pesquisa ao grau que comprometa a 

qualidade da mesma e a sua conclusão dentro do cronograma de 24 meses, caberá 

ao Colegiado, ouvido o orientador, determinar os procedimentos apropriados, 

visando o atendimento do que prevê o Regimento do PPG Ecologia. 
 

Erechim-RS, 2 de agosto de 2016. 

 


