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ANEXO II – MODELO DE PRÉ-PROJETO 
 

 
O Pré-projeto a ser apresentado poderá ser de pesquisa ou um Pré-projeto para a elaboração de um 

produto. Desta forma, segue um modelo padrão a ser seguido. 

Máximo de 10 laudas (Contendo todos os elementos conforme o modelo em anexo) TÍTULO 

(Tamanho 14 – Fonte: Times - negrito) 

 

 
 

Nome do Candidato 

(Tamanho 14 - Fonte: Times - sem negrito) 

 

 

TÍTULO  

(Tamanho 14 – Fonte: Times - sem negrito) 

Pré-projeto apresentado à Comissão Examinadora do 

Processo de Seleção do Curso de Mestrado em 

Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental como requisito 

básico para candidatura à vaga para turma de 2019.  

 

 

 

Local e data 
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1. JUSTIFICATIVA DO TEMA  

Abordar a relevância de se estudar o tema escolhido. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E HIPÓTESES 

Apresentação breve do tema a ser estudado ou do tema que será abordado no produto ambiental a ser 

desenvolvido. Qual o problema de pesquisa? Ou qual será o problema que pretendo “resolver” ou “minimizar” 

com o produto ambiental? Quais as hipóteses levantadas? 

 

3. OBJETIVOS GERAIS  

Qual a pergunta a ser respondida com a pesquisa? Ou qual o objetivo de se desenvolver tal produto educacional? 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Os objetivos específicos descrevem como será viabilizado o objetivo geral. É com base nos objetivos 

específicos que o pesquisador irá orientar o levantamento de dados e informações.  

 

4. METODOLOGIA 

Definição da(s) metodologia(s) adotada(s) tanto para o projeto de pesquisa como para confecção de produto. 

No caso de projeto de pesquisa é preciso definir o tipo de pesquisa como bibliográfica, documental, descritiva, 

inferencial, descrever o instrumento de coleta de dados e classificá-la como qualitativo ou quantitativo. A 

descrição do universo ou grupo amostral a ser pesquisado/atingido pelo produto, também se faz necessária. 

 

5. PLANO DE TRABALHO  

Descreve no espaço de tempo as atividades a serem executadas. 

Inserir cronograma Executivo, financeiro e identificação de possíveis parcerias 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Apresentar os resultados que se espera alcançar com a pesquisa ou o produto, resolvendo o problema ambiental 

apontado. 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Citação dos autores utilizados no texto segundo regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

 


