
 

 

 
 

 

 

 

 

 



PADRONIZAÇÃO DO TEXTO PARA O PRÉ-PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O pré-projeto deve estar formatado segundo este documento, como um arquivo do 

Microsoft® Word. A fonte do texto é Arial 11, margens 2,5 cm (superior, inferior, direita e 

esquerda) e espaçamento 1,5 entre linhas e 0 pt (antes e depois).  

O trabalho deve conter o possível Título (pois o mesmo pode mudar com o 

desenvolvimento do trabalho), seguido pela área temática e palavras-chaves (3 a 5). Deve 

apresentar uma Justificativa sobre a escolha do tema, relacionando com a pergunta 

condutora do curso, podendo utilizar a problemática nessa relação e elencar as hipoteses. 

Ao final da Justificativa, colocar o objetivo geral e os específicos. Outro tópico importante é o 

Referencial Teórico. Nesse tópico é faça uma revisão bibliográfica das palavras-chaves (ao 

menos 3 parágrafos por palavra-chave). É importante que essas palavras sejam subtópicos. 

Logo após, faça uma Metodologia bem detalhada, inclusive com um esboço do questionário, 

se o projeto precisar dessa ferramenta. Faça um Cronograma e encerre o texto com as 

Referências que você utilizou, seguindo as normas da ABNT. Abaixo segue um modelo para 

ficar mais fácil o entendimento. 

 O prazo de entrega e organização da banca examinadora ficará a cargo do 

professor da disciplina, porém todos os pré-projetos deverão ser apresentados no dia 17 de 

maio de 2019, durante o II Encontro de Licenciaturas das Faculdades Magsul. As 

apresentações devem durar 10 minutos e a banca terá mais 10 minutos de arguição. Quem 

não apresentar o pré-projeto nesse dia, salvo alguma justificativa plausível, está 

automaticamente reprovado na disciplina em questão. 

 

TÍTULO CENTRALIZADO, MAIÚSCULO E EM NEGRIO 

Nome do acadêmico 

Faculdades Magsul, curso de XXXXX 

 

Área Temática: Educação, Meio Ambiente, Qualidade de Vida...  

 

Palavras-chave: 3 a 4 palavras-chave separadas por vírgulas. 

 

JUSTIFICATIVA 

Visão geral sobre o assunto com definição dos objetivos do trabalho, indicando a relevância 

da pesquisa (o por quê da escolha do tema) e relacionando com a pergunta condutora do 

curso. Nesse tópico você pode ainda elencar a problemática (relacionando com a pergunta 

condutora) e colocar as hipóteses. Finalizar com o objetivo geral e com os objetivos 

específicos. 



REFERENCIAL TEÓRICO 

Fazer uma pequena revisão bibliográfica a respeito das palavras-chaves. É preciso indicar 

o(s) autor(es) em todos os parágrafos. Fazer ao menos 3 parágrafos por palavra-chave. 

  

METODOLOGIA 

Bem detalhada, indicando se é quali, quanti, quali/quantitativa (citar autores), objeto da 

pesquisa, localidade. Caso vá utilizar entrevista, já coloque o possível questionário de 

aplicação. 

 

CRONOGRAMA 

Colocar as atividades a serem desenvolvidas por mês. A partir do início de fevereiro ate 

dezembro como apresentação do TCC. 

 

REFERÊNCIAS 

Seguir normas ABNT (NBR 14724 atualizada) 


