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Resumo: Este documento deve ser utilizado como modelo para a elaboração do texto de descrição do subprojeto do estudante no âmbito do Fundo de Apoio à Pesquisa da UFES. Antes do corpo do texto, deve ser incluído o resumo do trabalho, que deve conter uma breve descrição do subprojeto com seus objetivos e justificativas, metodologia e resultados esperados. O resumo deve conter no máximo 200 palavras, com linhamento justificado e fonte Times New Roman em itálico, corpo 10 com espaçamento entre linhas de 1,5. O texto do Subprojeto deve ser preparado de acordo com as seguintes instruções: (i) o documento não deve exceder 6 páginas de formato A4 com margens de 3 cm (em todos os lados), usando fonte Times New Roman, corpo 10 com espaçamento entre linhas de 1,5 e tabulação de 1 cm no início de cada parágrafo, (ii) as citações e referências bibliográficas devem seguir o formato da ABNT, (iii) a seção de referências bibliográficas deve conter apenas artigos citados no texto, ou seja, “não liste se não citar” e “não cite se não listar”, (iv) os títulos das seções e seus conteúdos devem seguir as recomendações descritas no corpo do texto deste modelo, (v) o cabeçalho das páginas deve ser mantido de acordo com a formatação deste modelo.
Palavras chave: Devem fornecer ao leitor uma ideia dos principais temas de interesse de que trata a pesquisa. Máximo de 6 (seis) palavras chave, separadas por vírgula, como no exemplo abaixo:
Palavras chave: Foraminíferos, Plataforma continental, Bacia do Espírito Santo, Exploração de Petróleo, Preservação do Meio Ambiente, pré-sal.
 Introdução
Na introdução o autor deve apresentar uma descrição geral do tema de estudo, mostrando sua relevância, citando, sempre que possível, trabalhos de outros autores para permitir a contextualização de sua pesquisa. Nesta seção o candidato a orientador deve também ressaltar a ligação do Projeto de Pesquisa com o Subprojeto de Iniciação Científica proposto para o estudante.

 Objetivos
Deve conter, de forma concisa, os objetivos gerais e específicos do trabalho, ou seja, as hipóteses que se quer demonstrar, os dispositivos que se quer montar, os compostos que se deseja sintetizar, as ideias que se deseja corroborar ou refutar, etc. Também deve-se dar, de forma concisa, as razões pelas quais se quer atingir tais objetivos.  
  Metodologia
Definir, com base na revisão bibliográfica ou em trabalhos preliminares, a metodologia que deverá ser utilizada para testar a hipótese formulada e atingir os objetivos estabelecidos. Apresentar o procedimento de trabalho, o material que deverá ser utilizado, o tratamento da informação e o procedimento estatístico, se for o caso.
Esta seção deve detalhar os aspectos da metodologia empregada nas atividades especificamente executadas pelo estudante e apresentar sua relação com o Projeto de Pesquisa do orientador.
Plano de Trabalho e Cronograma
Explicitar as atividades que serão desenvolvidas pelo bolsista e seu cronograma de execução para que o objetivo do subprojeto possa ser alcançado, especificando período de inicio e término. As atividades não devem ser apenas listadas, é necessário apresentar uma breve descrição de sua relevância e justificativa para o subprojeto proposto e a forma de execução.

ATIVIDADES

Lista de Atividades*
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4 - 
*Inserir número de linhas necessárias
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Estabelecer um cronograma de trabalho de pesquisa, o qual deverá organizar a sequencia das atividades. É obrigatório prever, para sexto mês de execução, elaboração, pelo estudante do relatório parcial e, para o décimo segundo mês, a elaboração do relatório final.

 Referências
Enumere aqui as referências bibliográficas citadas no texto, de acordo com as regras da ABNT.

