
ANEXO 2 - MODELO DE PRÉ-PROJETO 

  

Nome completo: 

CPF: 

  

1. TÍTULO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA 

(Deve expressar o objeto central do estudo) 

  

2. TEMA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO  

(O que vai ser pesquisado) 

Explicar brevemente o assunto que deseja desenvolver. 

Elaborar uma apresentação sucinta do assunto que será 
abordado na pesquisa. 

Apresentar genericamente o tema, anunciar a ideia básica do 
que se deseja pesquisar, situar o tema dentro do contexto geral do seu 
campo de atuação profissional, descrever as motivações que levaram à 
escolha do tema e indicar o objeto de análise, justificando a originalidade da 
abordagem. 

  

3. PROBLEMA 

(Qual a pergunta a ser respondida por esta pesquisa?) 

Informar o problema central da pesquisa. 

Pode ser apresentado de forma destacada no texto, em um 
tópico específico, ou estar inserido no corpo do texto, desde que seja de 
fácil identificação ao leitor/examinador. 

Colocar o problema de pesquisa em formato de pergunta, 
questionando uma dada realidade. 

Dar preferência às questões práticas que envolvem a área de 
atuação profissional do candidato. 

  

4. ELABORAR A JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

(Qual a importância de se pesquisar este tema?) 



Apresentar, de forma clara e objetiva, as razões de ordem 
teórica ou prática que justificam a realização da pesquisa, enfatizando o 
caráter de originalidade do estudo. 

Mostrar a relevância do problema a ser investigado e as 
contribuições que a pesquisa pode trazer, no sentido de proporcionar 
respostas aos problemas propostos ou a possibilidade de sugerir 
modificações no âmbito da realidade retratada pelo tema. 

Indicar a importância da pesquisa sobre a temática escolhida 
para a instituição de trabalho do candidato. 

  

5. METODOLOGIA 

(Como a pesquisa será realizada?) 

Mostrar como será desenvolvida a pesquisa para atingir os 
objetivos propostos. 

Deve descrever sucintamente o tipo de pesquisa a ser 
abordada (bibliográfica, documental, exploratória, de campo, estudo de 
caso, etc.). 

Delimitar o tempo e o espaço que serão empregados na 
pesquisa, bem como a fonte dos dados que serão coletados e os 
instrumentos escolhidos para a coleta (entrevistas, formulários, 
questionários, legislação, banco de dados, etc.). 

  

6. OBJETIVO E RESULTADOS ESPERADOS 

(O que se quer identificar na pesquisa?) 

Descrever o objetivo principal da pesquisa que irá desenvolver. 

Expressar em uma sentença curta e de fácil entendimento o 
que o pesquisador pretende atingir com sua investigação. (ex. um 
diagnóstico, uma avaliação de política ou Programa de Governo, uma 
proposta de intervenção na realidade). 

Evidenciar a contribuição para o campo profissional do 
candidato. 

  

7. INDICAR AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

(Quais os autores e obras utilizadas para formulação deste projeto?) 



Apontar todo o material consultado para a elaboração do pré-
projeto (livros, artigos, revistas, sítios eletrônicos, entre outros) seguindo as 
regras da ABNT para referências. 

  

Especificações: 

Documento em formato *.pdf com, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, 15 
(quinze) páginas, incluídas as referências bibliográficas, fonte Times New 
Roman, 12, espaçamento 1,5 e margens 2,5. 

  

 


