
                                                                             

Instruções para elaboração do Plano de Trabalho

I - INSTRUÇÕES GERAIS

O Plano de Trabalho para o aluno deve relacionar  todas as atividades que 
serão  desenvolvidas  por  ele  dentro  do  projeto  de  pesquisa.  O  plano  inclui  a 
apresentação das atividades do projeto que serão realizadas pelo bolsista e também 
atividades específicas para a sua formação. 

O plano de trabalho deve conter:
1. Título. 
2. Nome do aluno que executará o plano de trabalho.
3. Título do projeto de pesquisa ao qual está vinculado.
4. Nome do professor orientador.
5. Cronograma de execução com descrição das atividades.
6. Assinatura do aluno e do professor orientador.

Planeje,  por  exemplo,  a  leitura  de  textos  básicos,  discussão  de  trabalhos 
científicos, seminários, excursões, participações em eventos, visitas a centros de pós-
graduação e outras atividades que considere importantes para a formação do bolsista. 

É  desejável  que  o  Plano  de  Trabalho  inclua  a  previsão  de  texto  científico 
apresentando  os  resultados  do  trabalho  para  posterior  envio  a  uma  revista 
especializada. 

Exemplos de atividades previstas para o bolsista: 
1• Coleta de dados: (especificar o local e o tempo de duração) 
2• Participação de Encontros Científicos 
3• Participação na Semana Acadêmica da Faculdade Radial de Curitiba 
4• Preparação do Relatório Semestral, com detalhamento do método 

II – DIGITAÇÃO DO TEXTO
1) use fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 11.
2) espaço 1,5 (o modelo já está formatado para este espaço).
3)  não  use  palavras  sublinhadas  ou  palavras  grafadas  totalmente  em  maiúsculas 
(exceto siglas).
4) use itálico para palavras estrangeiras ou para palavras que quiser ressaltar no texto.
5) use até 2 páginas para o texto do plano. 
6) Referências bibliográficas: utilize as normas de citação e referências bibliográficas 
do Manual para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos Faculdade Radial de Curitiba.
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III – CRONOGRAMA
Exemplo de uma tabela para construir um cronograma de atividades para um 

período 06 meses.

CRONOGRAMA MÊS
1 2 3 4 5 6

Pesquisa bibliográfica X X
Leitura e atualização bibliográfica X X X X
Coleta de dados ou experimentação X X X
Análise dos dados X X X
Redação do texto X X
Revisão X X
Entrega do texto para publicação X
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