
ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO 

PLANO DE TRABALHO – BIÊNIO 2021/2022 

 

Grupo de Estudo e Pesquisa: (“escrever o eixo ao qual foi selecionado”) 

Líder: (“escrever o nome”) 

Líder Adjunto: (“escrever o nome”) 

 

1. Objetivos:  

 Geral: (Descrever de forma genérica o que será estudado e investigado, considerando a ementa descritiva do eixo 

correspondente) 

 Específico: (Detalhar os aspectos a serem estudados e pesquisados, indicando as ações de investigação de forma que 

represente um detalhamento do objetivo geral.) 

2. Metodologia: (Indicar possíveis técnicas e metodologias a serem utilizadas nos encontros multilaterais. Como se pretende 

realizar o plano na prática?) 

3. Conteúdo programático: (especificar possíveis os temas e atividades que serão desenvolvidas) 



4. Cronograma (especificar possível mediador do tema e possível data de realização. Conforme edital, os encontros deverão 

ocorrer, no mínimo, a cada dois meses)  

Tema das 
atividades            

Desenvolvimento do Plano de Trabalho | 2021 Mediadores 
das 

Atividades MÊS 

MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ  

Encontro 1:            

Encontro 2:            

Encontro 3:            

Encontro 4:            

Encontro 5:            

 

Atividades            

Desenvolvimento do Plano de Trabalho | 2022 Mediadores 
das 

Atividades MÊS 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ  

Encontro 1:              

Encontro 2:              

Encontro 3:              



Encontro 4              

Encontro 5              

Encontro 6              

 

5. Recursos materiais e financeiros: (especificar possíveis recursos necessários) 

6. Número de integrantes do grupo: (especificar qual o número máximo de integrantes deve ter no grupo, para melhor 

desenvolvimento dos trabalhos) 

7. Resultados: (especificar os principais resultados esperados. Conforme edital, é necessário garantir a submissão anual de 

pelo menos 1 (um) artigo científico e propor ao CEAF a realização anual de ao menos uma atividade de ensino ou extensão)

  

8. Bibliografia básica: (relacionar os referenciais teóricos que guiarão os estudos) 

 

Obs.: Conforme o item 8.2.4 do edital, as informações constantes no plano de trabalho poderão ser atualizadas, desde que 

comunicado ao CEAF, sempre com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

 


