
Programa	  de	  Estudos	  Pós-‐Graduados	  em	  Comunicação	  e	  Semiótica	  da	  PUC-‐
SP	  |	  COS	  

Projeto	  de	  pesquisa	  do	  Processo	  de	  Seleção	  para	  ingresso	  no	  Programa	  	  
	  

FORMATO	  DO	  PROJETO	  DE	  PESQUISA	  
	  
	  
O	  Projeto	  de	  Pesquisa	  do	  Processo	  de	  Seleção	  de	  Alunas/os	  Novas/os	  do	  
Programa	  de	  Estudos	  Pós-‐Graduados	  em	  Comunicação	  e	  Semiótica	  da	  PUC-‐SP	  |	  
COS	  deverá	  obrigatoriamente	  ser	  salvo	  em	  PDF	  e	  seguir	  as	  regras	  elencadas	  
abaixo:	  
	  
	  
TAMANHO:	  	  
Mínimo	  de	  5	  (cinco)	  páginas	  e	  Máximo	  de	  12	  (doze)	  páginas,	  incluindo	  capa	  e	  
bibliografia,	  com	  texto	  digitado	  em	  fonte	  Times	  New	  Roman,	  tamanho	  12,	  
espaçamento	  entre	  linhas	  1,5.	  As	  páginas	  do	  Projeto	  deverão	  ser	  numeradas.	  
	  
CAPA:	  	  
A	  Capa	  do	  projeto	  deve	  conter	  os	  dados	  elencados	  abaixo,	  na	  seguinte	  ordem:	  
	  

• Nível	  pretendido	  (Projeto	  de	  Pesquisa	  do	  Processo	  de	  Seleção	  do	  
Mestrado	  ou	  Doutorado	  do	  Programa	  de	  Estudos	  Pós-‐Graduados	  em	  
Comunicação	  e	  Semiótica	  da	  PUC-‐SP);	  	  

• Título	  e	  subtítulo	  do	  projeto;	  	  
• Nome	  da/o	  candidata/o;	  	  
• E-‐mail,	  telefone	  celular.	  	  

	  
o *Quando	  a/o	  Candidata/o	  já	  estiver	  em	  processo	  de	  orientação,	  incluir	  

breve	  parecer,	  nome	  e	  assinatura	  da/o	  Docente.	  
	  
	  
CORPO	  DO	  PROJETO:	  
O	  Corpo	  do	  projeto	  deve	  conter	  os	  tópicos	  elencados	  abaixo,	  na	  seguinte	  ordem:	  
	  

• Sumário	  geral	  com	  numeração	  de	  páginas;	  
• Resumo	  (entre	  120	  e	  250	  palavras)	  e	  palavras-‐chaves	  (entre	  4	  e	  6);	  	  
• Introdução	  e	  apresentação	  do	  contexto	  da	  pesquisa;	  	  
• Justificativa,	  relevância	  da	  pesquisa	  e	  relação	  com	  as	  pesquisas	  do	  

Programa;	  	  
• Fundamentação	  Teórica;	  
• Objetivos;	  
• Materiais	  e	  métodos;	  
• Referências	  (formato	  ABNT)	  

	  
	  



ARQUIVO	  
O	  arquivo	  do	  projeto	  dever	  ser	  encaminhado	  obrigatoriamente	  no	  formato	  PDF	  e	  
ser	  nomeado	  com	  o	  último	  sobrenome	  da/o	  candidata/a,	  seguido	  pelas	  iniciais	  
do	  nome	  completo.	  	  
	  

Exemplos:	  
Candidata:	  Ana	  Maria	  da	  Silva	  Vasconcelos	  
Nome	  do	  Arquivo:	  Vasconcelos	  AMS	  
	  
Candidato:	  Pedro	  Luis	  da	  Silva	  Pereira	  
Nome	  do	  Arquivo:	  Pereira	  PLS	  
	  

	  


