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ORIENTAÇÕES PARA O ANTEPROJETO submetido ao Processo Seletivo para o          
curso de MESTRADO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, com         
ingresso previsto para o primeiro período letivo de 2021, conforme EDITAL           
5/2020/PPGECT.  
 
 

- NÃO É PERMITIDA A IDENTIFICAÇÃO NOMINAL DA/O CANDIDATA/O        
EM NENHUM ESPAÇO DO ANTEPROJETO 

 
- O anteprojeto de pesquisa deverá ser composto por três itens, conforme item 3.1.1.1             

do edital: a) capa; b) corpo do texto; c) Referências.  
 

- O anteprojeto de pesquisa deverá ser enviado em arquivo de texto (formatos ODT,             
RTF, DOC ou DOCX), conforme item 2.3.6.1 do edital.  
 

- O texto do anteprojeto deverá ter entre 13 (treze) mil e 20 (vinte) mil caracteres               
(com espaços), excluindo desta contagem a capa e as referências. 

 
- Na primeira página deverá constar a CAPA. Nesta, deverá ser indicado,           

obrigatoriamente, e nesta ordem: 
 

a) CPF do/a Candidato/a ou Passaporte (para estrangeiro/a); 
 

b) Título do Anteprojeto; 
 

c) Linha(s) de pesquisa relacionada(s) ao anteprojeto (indicar uma ou duas          
linhas de pesquisa do PPGECT, disponíveis em:       
http://ppgect.ufsc.br/linhas-de-pesquisa/, que acredita poder acolher o      
anteprojeto proposto); 

 
d) Resumo (escrito em único parágrafo contendo entre 1 (um) mil e 2 (dois) mil              

caracteres (com espaços). O resumo deve apresentar de forma concisa os           
objetivos, justificativa e as expectativas com relação ao desenvolvimento da          
pesquisa); 

 
e) Palavras-chave (indicar entre 3 (três) e 5 (cinco) palavras-chave         

relacionadas ao anteprojeto). 
 

http://ppgect.ufsc.br/linhas-de-pesquisa/


 
- Na segunda página deverá iniciar a apresentação do CORPO DO TEXTO. Neste,            

deverá ser delimitada uma proposta de pesquisa, sua articulação com a(s) linha(s) de             
pesquisa do PPGECT escolhida(s) e com a literatura da área de Educação Científica e              
Tecnológica e/ou Educação Matemática.  
 

- Na última página deverá constar as REFERÊNCIAS. Neste item, listar, de acordo            
com as normas ABNT, todas as referências (diretas e indiretas) presentes no texto do              
anteprojeto. As normas ABNT podem ser encontradas no site da Biblioteca           
Universitária da UFSC (http://portal.bu.ufsc.br/normalizacao/). Observação: No caso       
de citação de trabalho(s) de autoria do/a próprio/a candidato(a), indicar referência           
cega (FULANO, ano), tanto no corpo do texto como no item  Referências.  
 

 
Sugestão de periódicos (de acesso aberto) da área de Educação Científica e Tecnológica             
e/ou Educação Matemática que podem conter artigos interessantes para dialogar com as            
propostas de pesquisa: 
  
Periódicos Brasileiros 

● Alexandria 
● Caderno Brasileiro de Ensino de Física 
● Ciência & Educação 
● Educação Matemática em Revista 
● Investigações em Ensino de Ciências 
● Química Nova na Escola 
● Revista  Bolema 
● Revista Brasileira de Ensino de Física  
● Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências 
● Revista da Associação Brasileira de Ensino de Biologia 
● Revista Ensaio  
● Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia 
● Revista Revemat 
● Revista Zetetiké 
● Revista de Ensino de Engenharia 

  
Periódicos Estrangeiros 

● Enseñanza de las Ciencias 
● International Journal for Research in Mathematics Education 
● Revista Educación en Biología 
● Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias 
● Revista Quadrante 
● Revista Redes 
● Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad 

  
  
 

http://portal.bu.ufsc.br/normalizacao/

