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                    Modelo do Pré-Projeto 

EDITAL No 02/2015 - ENGETEC 

 
 

 

ESCLARECIMENTOS GERAIS 

 
 

A apresentação do pré-projeto de extensão nesse formato é OBRIGATÓRIA para 

todos os candidatos. 

 

Usar Fonte Arial 10 com espaçamento entre linhas de 1,5, respeitando os títulos 

indicados e os limites de página propostos para cada item.  

 

Deve-se usar margens esquerda e superior de 3 cm e margens direita e inferior de 2 

cm. 

 

O não cumprimento das normas implicará na NÃO HOMOLOGAÇÃO da inscrição do 

candidato. 

 

O pré-projeto é um dos itens de avaliação do processo seletivo (EDITAL N
o
 02/2015 – 

ENGETEC -  FTC) e não consiste necessariamente no projeto que será executado pelo 

candidato aprovado. 

 

Elaborar um projeto que aborde o seguinte tema: 

 

1º- Linha do Pré - Projeto de Extensão: 

 

Tema: - “Uma Perspectiva de Bons Negócios: No atual Cenário de Crise 

Econômica”. 
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<Título do Pré-Projeto> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome dos membros da Chapa: 

Linha de Pesquisa (Tema): 

Nome da Chapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Mês e Ano> 

 

Modelo de Pré-Projeto apresentado a 

Comissão da ENGETEC - FTC, por ocasião da 

inscrição no processo seletivo descrito no 

EDITAL No 02/2015 – ENGETEC.  
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Resumo 

Expresse de maneira sucinta a essência do projeto de extensão proposto. Use no máximo 350 

palavras e inclua quatro palavras-chave ao final do texto. 

 

1. Introdução 

Nesta seção o candidato deverá caracterizar o principal problema que pretende abordar como 

objeto de trabalho. A contextualização de sua importância no âmbito dos grandes temas 

mundiais da área de Engenharia Civil fundamental, devendo ser apontadas as principais 

preocupações e incertezas que envolvem o tema escolhido para desenvolvimento do projeto de 

extensão. O apoio de literatura atualizada e publicada em periódicos de referência nacional na 

área de Engenharia Civil é requisito obrigatório. Desenvolva esta seção em no máximo uma 

página. 

 

2. Objetivo geral 

O objetivo do projeto de extensão proposto deve ser descrito nesta seção. Se julgar 

necessário, o candidato pode ainda delinear o texto em questões específicas para as quais 

buscará respostas. Use o verbo sempre no infinitivo. Desenvolva esta seção em no máximo um 

parágrafo. 

 

3. Justificativa 

A relevância do tema para o avanço no conhecimento científico da área de Engenharia Civil e 

empresarial deve ser apresentada nesta seção. O candidato deve argumentar sobre as razões 

que motivam a realização do trabalho proposto e sobre as principais contribuições que podem 

derivar da mesma. A essência desta seção é convencer de que a realização deste trabalho é 

fundamental para a sociedade, mas sem deixar de considerar que será realizada no âmbito da 

linha de estudo da ENGETEC. Desenvolva esta seção em no máximo um parágrafo. 

 

4. Revisão bibliográfica 

Nesta seção o candidato deverá fundamentar o projeto de extensão com base em trabalhos 

científicos previamente desenvolvidos e publicados. Evite publicações que não tenham 

relevância nacional e procure incluir textos atualizados sobre o tema. Não se trata de apenas 

revisar o que já foi publicado sobre o tema, mas demonstrar que o problema encontra 

sustentação na literatura e que a sua compreensão ainda requer estudos mais aprofundados 
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ou metodologias alternativas para ser compreendido. Desenvolva esta seção em no máximo 

três páginas. 

 

5. Metodologia 

Nesta seção o candidato deverá descrever os materiais, dados, procedimentos e técnicas que 

pretende aplicar em seu trabalho na ENGETEC. Deverá ainda demonstrar que os métodos são 

adequados para a execução e oferecem condições para que os objetivos sejam alcançados. 

Basicamente o candidato deverá explicar como pretende realizar as principais atividades 

administrativas de gerenciamento de empresas. Desenvolva esta seção em no máximo uma 

página. 

 

6. Resultados esperados 

O candidato deverá apresentar os resultados que espera alcançar ao final do projeto. Os 

produtos e impactos sócio-econômicos, técnico-científicos, sociais e ambientais dos resultados 

devem ser apresentados nesta seção. Deve haver relação entre os resultados e os objetivos da 

proposta. Desenvolva esta seção em no máximo duas páginas. 

 

7. Cronograma 

Nesta seção o candidato deverá estabelecer o planejamento das atividades que espera realizar 

ao longo dos 12 meses de permanência na ENGETEC. Cada etapa dos trabalhos 

desenvolvidos deve apresentar o mês de início e fim. O modelo de tabela mostrado na 

seqüência pode facilitar a organização das atividades. Insira quantos itens forem necessários 

para melhor definir a distribuição das atividades ao longo do tempo. 

 

Atividades 
Mês (2015) 

         10 11 12 

1          x   

2           x  

3            x 

4             

             

Atividades 
Mês (2016) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09    

 x X           

   x x x x x x x    
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8. Referências Bibliográficas 

-Organize todas as referências citadas no texto adotando o mesmo conjunto de normas. 

-Mínimo de citações 15(quinze) máximo 30 (trinta). 

 

 

 


