
 
 

Modelo de Pré-projeto de TCC  
 
 
 
 

ESCLARECIMENTOS GERAIS 

 
 

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

todos os alunos de Engenharia de Alimentos e Tecnologia em Alimentos. 

 Os pré-projetos devem ser entregues até a data prevista em calendário ao 

coordenador de TCC em 3 vias encadernadas e assinadas pelo orientador. 

 

Formatação do trabalho  

Papel: branco, tamanho A4 (210 x 297 mm)  

Margens: esquerda 3,0 cm; direita 2,0 cm; superior 3,0 cm; inferior 2,0 cm.  

Parágrafo: espaçamento 1,5, justificado.  

Fonte: Times New Roman ou Arial, tamanho 12.  

Paginação: as páginas devem ser numeradas no canto superior direito. Os números 

das páginas devem ser todos em algarismos arábicos (1, 2, 3, etc.), iniciando-se a 

numeração a partir da parte textual (Item 1: Caracterização do problema).  

Conteúdo do pré-projeto:  

Capa  

1. Caracterização do problema 

2. Objetivos e metas 

3. Métodos e Procedimentos 

4. Resultados esperados  

5. Recursos e equipamentos disponíveis 

6. Cronograma de Trabalho 

7. Referências bibliográficas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-projeto de TCC: “Título” 
Nome do aluno  

Nome do orientador  

 

 

 

 

 

 

Autorizo para encaminhamento à banca examinadora,  
_________________________________  

Assinatura do Prof. Orientador  

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO MOURÃO  
“data” 

 

 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Departamento Acadêmico de Alimentos 
Curso de Engenharia de Alimentos 

 

 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

PR
 

 



ITENS OBRIGATÓRIOS 

 

1. Caracterização do Problema (máximo de 4 páginas) 

 
• Descrever objetivamente, com o apoio da literatura, o problema focalizado, sua relevância no contexto 
da área inserida e sua importância específica para o avanço do conhecimento. 
 

2. Objetivos e Objetivos específicos (máximo de 1 página) 

 
• Explicitar o objetivo geral e os objetivos específicos do projeto. 
 

3. Métodos e Procedimentos (máximo de 3 páginas) 

 
• Descrever sucintamente a metodologia empregada para a execução do projeto e como os objetivos 
serão alcançados. 
 

4. Resultados esperados (máximo de 1 página) 

 
• Descrever os resultados esperados.  
• Estimar os resultados esperados na solução do problema focalizado. 
 

5. Recursos e equipamentos disponíveis (máximo de 1 página) 

 
• Mencionar local de realização do projeto, equipamentos e recursos disponíveis e necessários. 
 

6. Cronograma de trabalho (máximo de 1 página) 

 
• Apresentar um cronograma para a execução do trabalho. 
 

7. Referências Bibliográficas (máximo de 2 páginas) 
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