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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Instituto de Inovação Tecnológica
DESCRIÇÃO PARCIAL DAS METAS ALCANÇADAS

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
Grande Área CNPq: 
Área CNPq: 

Título do Projeto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pesquisador responsável (orientador): 

Nome do sub-projeto do aluno


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome do aluno: 
Curso e período: 


São partes fundamentais da DESCRIÇÃO PARCIAL DAS METAS ALCANÇADAS, os seguintes itens:

Introdução e justificativa:
Em, no máximo, 15 linhas resumir o problema abordado durante a vigência do projeto descrevendo sucintamente o racional do estudo.

Materiais e métodos utilizados:
Em, no máximo, 15 linhas descrever sucintamente os métodos, as técnicas e as abordagens utilizadas no decorrer do primeiro semestre de vinculação ao PIBITI - UFES.

Resultados e Discussão:
Em, no máximo, 15 linhas descrever os principais resultados obtidos no decorrer da pesquisa executada pelo aluno no primeiro semestre de vinculação ao PIBITI - UFES.

Metas futuras:
Em, no máximo, 10 linhas descrever sucintamente as metas a serem alcançadas nos próximos seis (6) meses de vínculo do aluno ao Programa.

Referências principais:
No máximo 10 referências, nos moldes ABNT.

* Cumpre ressaltar que o agente norteador para elaboração deste Sistema de Avaliação Parcial é o Projeto de Pesquisa apresentado para o Edital PIBITI/UFES. Logo, os objetivos, as metas, o cronograma e os resultados esperados devem estar condizentes com aqueles propostos no Projeto de Pesquisa ou devidamente justificados.

OBS 1: Utilizar formato Arial, tamanho 10 espaço simples, para o texto, e formato Arial, tamanho 12, para os títulos. 
LEMBRE-SE:  O relatório parcial é individual e deve ser escrito pelo bolsista, sob a supervisão do seu orientador. O relatório deverá ser enviado pelo orientador através do email init.ufes@gmail.com e init@prppg.ufes.br até a data limite informada. 
Aqueles estudantes que não tiverem apresentado os relatórios nos prazos estabelecidos terão suas bolsas suspensas, conforme previsto no subitem 7.1 do edital do PIBITI. 



