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ANEXO VIII 

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DO PROJETO 

  

Observação: O candidato deverá atentar-se ao item 6.2, alínea III, no qual é definido o tipo de projeto a 

ser apresentado. 

  

I– Tema do Projeto para a Área de Projetos: Projeto de baixo custo de máquinas, bancadas didáticas, 

dispositivos ou softwares a serem utilizados no ensino de engenharia mecânica. 

  

II - Apresentação do Projeto: 

 O projeto deverá ser apresentado no formato abaixo e de acordo com Associação Brasileira de Normas 

Técnicas vigentes – ABNT. 

 margens: direita, 2 cm; esquerda, 3 cm; superior, 2 cm; inferior, 2 cm; 

 fonte: Arial, tamanho 11; 

 parágrafo: alinhamento justificado, sem recuo, espaçamento de 6 pt depois da última linha, 

espaçamento de 1,5 linha; 

 máximo de 10 folhas (incluindo a capa); 

 capa contendo as seguintes informações: nome do candidato, título do projeto e número/ano do Edital 

do concurso; 

 todas as páginas, com exceção da capa, deverão ser numeradas no rodapé, à direita, no formato 

“número da página/número total de páginas”. 
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III- Tópicos Essenciais: 

 Introdução, caracterizando brevemente o estado da arte ou da técnica em que se encontra o assunto 

objeto de estudo e as justificativas para a proposta, contemplando os aspectos (científicos, tecnológicos, 

econômicos, sociais, artísticos, etc) mais relevantes e diretamente relacionados. 

 Objetivo(s) geral(is) do projeto, caracterizando o grau de conhecimento ou o produto que se deseja 

atingir. 

 Metodologia a ser adotada, caracterizando as etapas e produtos intermediários esperados. 

 Estimativa de cronograma, recursos e condições necessários ao desenvolvimento do projeto. 

 Referencial bibliográfico, constando obrigatoriamente as fontes citadas no texto do projeto e 

opcionalmente bibliografia para enriquecimento. 

 Assinatura do candidato em todas as páginas do projeto. 

  

 


