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ANEXO III - PROPOSTA DE PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO TÉCNICO
EDITAL Nº 003/2019 - CAMPUS TEFÉ / IFAM, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019
CHAMADA INTERNA SIMPLIFICADA PARA OS CURSOS TÉCNICOS

I – TÍTULO

Mesmo que provisório, apresente um título que destaque a temática a ser pesquisada.
II – INTRODUÇÃO/APRESENTAÇÃO:

Descreva de modo sucinto o Projeto, seu histórico no mundo da técnica, o objetivo geral, as
metodologias a serem aplicadas, as atividades previstas e os resultados esperados. Seja claro e objetivo,
incluindo apenas as informações essenciais ao entendimento geral do Projeto.
III – OBJETIVO GERAL:

Identifique o objetivo de ordem geral que o Projeto se propõe investigar. Para a formulação dos
objetivos, lembre-se de empregar verbos no infinitivo como identificar, descrever, sistematizar,
caracterizar, indicar, comparar, relacionar, contribuir, analisar, etc.
IV - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Estes objetivos referem-se às etapas intermediárias que deverão ser cumpridas durante o Projeto.
Portanto, devem estar necessariamente vinculados ao Objetivo Geral. Também devem ser específicos,
viáveis, hierarquizados, mensuráveis e cronologicamente definidos.
V - JUSTIFICATIVA:

A Justificativa de um projeto acadêmico, técnico ou cientifico, trata-se de destacar a relevância e o
porquê tal pesquisa deve ser realizada.
Para deixar claras as razões do que será abordado no projeto, pode-se responder em formato
dissertativo questões como: “Quais motivos justificam meu projeto?”; “Que contribuições para a
compreensão, intervenção ou solução para o problema trará a realização de tal pesquisa?”. A pesquisa
deve articular a relevância intelectual e prática do assunto investigado à experiência do investigador
(quem elabora o projeto). É neste momento em que se tenta convencer com argumentos sólidos de que
sua proposta ou projeto merece ser realizado. Não existe um modelo padrão, mas recomenda-se a
utilização de citações de outros autores para que ocorra um ponto de encontro com as pesquisas
científicas na mesma linha do tema escolhido e a sua proposta. O diálogo com autores ou correntes
interpretativas sobre o tema deve ser um dos pontos mais importantes para dar credibilidade ao seu
texto e garantir a existência comprovada de uma boa base de estudos sobre o tema em questão.
VI – PROBLEMATIZAÇÃO

Neste item, você deverá mergulhar nos estudos e pesquisas e apresentar o que existe na literatura a
respeito deste problema particular e específico. Tome cuidado para não abranger demais, concentrandose na visão que você pretende cobrir ao longo da pesquisa. Inclua conceitos básicos, propostas já
realizadas e pesquisas similares ou até opostas. Nesta etapa, o candidato deve mostrar que possui um
conhecimento amplo sobre o tema a ser pesquisado e também está acompanhando os assuntos atuais.
VII - METODOLOGIA:

Nesta etapa, você deverá indicar como sua pesquisa será realizada. Aponte metodologias, materiais,
procedimentos, testes, pesquisas e análises. Ou seja, um roteiro de como você encontrará uma resposta
para o seu problema. É possível destacar aspectos metodológicos com base em referenciais teóricos da
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área temática em estudo.
VIII - CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
ATIVIDADES

Início das Atividades

PERÍODO DE EXECUÇÃO
MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

14

Apresentação dos resultados parciais

09 a 17

Entrega do Trabalho Final

24

O cronograma constitui instrumento essencial de gestão e por isso deve ser elaborado com critério. Relacione as principais atividades do
Projeto, de acordo com os Objetivos Específicos e outras ações. Insira ou exclua neste planilha as linhas necessárias.

IX – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Descrever os resultados esperados (previsão)
XI- REFERÊNCIAS

Descrever, conforme as normas da ABNT.
Tefé-AM, _______/_______/ 2019.
_________________________________________
<Nome do Aluno >
_________________________________________
<Nome do Aluno >
__________________________________________
<Nome do Aluno >
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