
PROCEDIMENTO PARA A CONDUÇÃO DO PROJETO EXPERIMENTAL 

INTRODUÇÃO 

Para concluir os Cursos de Técnicos em: Administração, Hospedagem, Informática do 

CEPROCAMP, o futuro profissional técnico deverá realizar um PROJETO EXPERIMENTAL na área 

por ele escolhida, desenvolvendo assim uma pesquisa que deverá ser apresentada no último 

módulo dos respectivos cursos, sendo o resultado um elo da teoria e prática deste profissional. 

Os projetos Experimentais consistem em trabalhos teórico-práticos desenvolvidos a partir de 

metodologias científicas específicas que possibilitam a demonstração do nível de aprendizado 

do aluno e a sua capacidade de experimentar, desenvolver e empreender uma pesquisa 

aplicada a temas pertinentes ao Curso que está matriculado. 

Os Projetos Experimentais são realizados como TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), 

divididos nos componentes curriculares de Metodologia de Projetos e Projeto Experimental I e 

II, elaborados nos módulos de cada curso. 

Com uma carga horária total de 120 horas a serem cumpridas nos módulos do curso, incluindo 

aqui a parte operacional do projeto técnico e a orientação de conteúdo da monografia, o 

objetivo dos projetos experimentais é levar o aluno a vivenciar a atuação na área do curso. 

O Projeto tem como objetivos:  

 Proporcionar ao aluno a oportunidade de exercitar sua habilidade teórico-prática, pois 

estará vivendo várias situações, onde uma lhe chamará atenção e ele irá desenvolver 

um estudo direcionado, propondo levantamento bibliográfico e coleta de dados reais 

para posterior avaliação e conclusão. 

 Completar o processo de ensino-aprendizagem, através do relacionamento dos 

conhecimentos adquiridos em disciplinas isoladas. 

 Apresentar um bom experimento que marcará a passagem da vida de aprendiz para a 

vida profissional.  

 Facilitar o processo de atualização de conteúdos disciplinares, permitindo adequar 

àquela de caráter profissionalizante às constantes inovações tecnológicas e às políticas 

socioeconômicas a qual estão sujeitos. 

 Servir como incentivo para o desenvolvimento do potencial profissional de cada um, 

favorecendo o surgimento de profissionais empreendedores, capazes de adotar 

posturas baseadas em conhecimentos técnicos – científicos, após viverem a realidade 

da profissão. 

O Projeto Experimental para conclusão dos cursos Técnicos do CEPROCAMP será elaborado 

durante os módulos constantes em cada matriz curricular correspondente ao curso em que o 

aluno estiver matriculado, em grupos de três a cinco alunos. O componente Projeto 

Experimental I desenvolverá o pré-projeto, o qual será entregue no final do Módulo II e 

comporá a nota final do componente acima citado. O pré-projeto dará início ao trabalho de 

pesquisa, o qual planejará o desenvolvimento do projeto, cada trabalho será acompanhado 

pelo professor orientador, deverá ser elaborado em até 6(seis) páginas. No componente 

Projeto Experimental II do curso os alunos deverão, conforme cronograma estipulado pelo 



professor orientador, iniciar a elaboração do seu Projeto Experimental para a apresentação 

final e conclusão do curso Técnico. 

O trabalho final deverá ser entregue no último módulo do curso, em forma de monografia, ter 

no mínimo 30 (trinta) e no máximo 50 (cinquenta) páginas, considerando da capa até a 

bibliografia e obedecendo as normas estabelecidas pela ABNT. 

 Além da entrega do trabalho, a monografia deverá ser apresentada em um Seminário Público 

organizado pela Orientação de Curso, evento que fará parte da avaliação do componente 

curricular PROJETO EXPERIMENTAL II.  

Cada trabalho resultante dos projetos experimentais e sua respectiva apresentação no 

seminário público serão avaliados por um professor convidado da área, o professor Orientador 

do Projeto Experimental e pelo Professor Orientador da Área do Curso. Conforme critérios 

preestabelecidos. Setenta por cento da nota final será atribuída pelo trabalho escrito (em 

forma de monografia), e trinta por cento pela apresentação, sendo que será observada a 

apresentação individual e em grupo. Ambas as etapas são obrigatórias para a conclusão do 

curso. 

 

CONTEÚDO DO PRÉ-PROJETO (Componente Curricular- PROJETO EXPERIMENTAL I) 

Pré-Projeto de pesquisa é o “roteiro” onde serão descritas todas as etapas de uma proposta 

teórica para iniciar o projeto. O Pré- Projeto trata-se de um trabalho científico que deve seguir 

uma normatização específica, que deve responder de forma clara e objetiva as seguintes 

perguntas: 

-O que? -Por quê? -Para que? -Como? 

A resposta dessas perguntas será obtida subdividindo-se o pré-projeto.  O trabalho resultante 

deste pré-projeto será o projeto final que será apresentado em forma de monografia, 

subdividido em capítulos deverão iniciar em uma nova página. 

1. INTRODUÇÃO  

A introdução deve conter os seguintes elementos: 

1.1 DELIMITAÇÕES DO TEMA 

O primeiro passo do pesquisador é definir o seu objeto de estudo. Objeto de estudo é o foco, o 

eixo central de sua investigação. Não é o assunto, mas o quê dentro de um assunto 

geralmente vasto lhe chama à atenção. 

1.2 PROBLEMA 

“Problema é uma dificuldade, teórica ou prática, no conhecimento de 

alguma coisa de real importância, para a qual se deve encontrar uma 

solução.” (MARCONI E LAKATOS, 2010, p.143)  

Problema não é a mesma coisa que problemática. Um problema de pesquisa é um problema 

que se pode “resolver” com conhecimentos e dados já disponíveis ou com aqueles factíveis de 



serem produzidos. A problemática é o quadro no qual se situa a percepção de um problema. 

Gil (2002, p. 26) destaca algumas regras práticas para a formulação de problemas científicos:      

[...] (a) o problema deve ser formulado como pergunta; (b) o problema deve 
ser claro e preciso; (c) o problema deve ser empírico; (d) o problema deve 
ser suscetível de solução; e (e) o problema deve ser delimitado em uma 
dimensão viável. 

1.3 HIPÓTESES OU QUESTÕES NORTEADORAS 

As hipóteses são respostas prováveis, supostas e provisórias ao problema da pesquisa. Durante 

o trabalho de pesquisa o objetivo será o de confirmá-las ou refutá-las.  

OBSERVAÇÃO: Em alguns tipos de pesquisa, como a qualitativa, trabalha-se com questões 

norteadoras e não com hipóteses. As questões norteadoras são questões específicas e 

intermediárias, deduzidas do problema de pesquisa e que funcionam como um roteiro para a 

obtenção da resposta da questão principal (problema).  

1.4 JUSTIFICATIVA 

Na justificativa, o pesquisador deverá mostrar ao leitor por que o seu tema deve ser 

pesquisado. Silva e Menezes (2001, p.31) afirmam que “o pesquisador precisa fazer algumas 

perguntas a si mesmo: O tema é relevante? Por quê? Quais pontos positivos você percebe na 

abordagem proposta? Que vantagens/benefícios você pressupõe que sua pesquisa irá 

proporcionar?” 

1.5 OBJETIVOS 

Indicam o que se pretende conhecer, medir ou provar no decorrer da pesquisa, as metas que 

se deseja alcançar. São subdivididos em: 

1.5.1 Geral 

Indica o resultado pretendido. Está intimamente relacionado ao problema de pesquisa.  

1.5.2 Específicos 

Indicam as metas das etapas que levarão à realização dos objetivos gerais. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico, também denominado de revisão de literatura, pressupostos teóricos, 

marco teórico, etc. é uma etapa importante do projeto que apresenta uma breve discussão 

teórica do problema, na perspectiva de fundamentá-lo nas teorias existentes. As ideias 

apresentadas no texto devem estar organicamente ligadas com os objetivos, hipóteses, 

definição conceitual e operacional das variáveis e outras partes do projeto. A fundamentação 

teórica apresentada deve, ainda, servir de base para a análise e interpretação dos dados 

coletados na fase de elaboração do relatório final.  

3. METODOLOGIA 

Na metodologia devem vir descritos os métodos de abordagem (relacionados à concepção 

teórica usada pelo pesquisador) e métodos de procedimento (que mostram o procedimento 



que será utilizado na análise dos dados) da pesquisa. Devem ser identificados na metodologia 

o tipo de pesquisa, a população e amostra e os instrumentos a serem utilizados na coleta, na 

análise e na interpretação dos dados. 

4. CRONOGRAMA 

Instrumento que irá detalhar de forma cronológica a evolução da pesquisa. 

 

CONTEÚDO DO PROJETO FINAL- MONOGRAFIA – corresponde a 70% do valor da nota 

Componente Curricular- PROJETO EXPERIMENTAL II 

No componente curricular Projeto Experimental II o professor orientador deverá desenvolver a 

pesquisa dos alunos com base no Pré- Projeto e seguirá o que está abaixo relacionado: 

CAPA (obrigatório);  

FOLHA DE ROSTO (obrigatório);  

DEDICATÓRIA (opcional); 

AGRADECIMENTOS (opcional);  

RESUMO (obrigatório); 

SUMÁRIO (obrigatório); 

1. INTRODUÇÃO (obrigatório) 

2. DESENVOLVIMENTO - Capítulos (obrigatório) 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS (obrigatório) 

4.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (obrigatório) 

5. APÊNDICES E/OU ANEXOS (condicionados à necessidade) 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação da apresentação pública corresponde a 30% do valor total da nota do componente 

curricular PROJETO EXPERIMENTAL II e será feita com base nos seguintes critérios: 

 Descrição do tema da pesquisa – 1,0 ponto (Banca Examinadora) 

 Apreciação do Projeto escrito – 2,0 pontos (Banca Examinadora) 

 Primeira versão do Projeto- 2,5 pontos (Prof.º Orientador) 

 Considerações de Banca Examinadora: que também poderá ser feito por meio de 

perguntas aos alunos (até duas perguntas por professor) – 2,5 pontos 

 Participação nas atividades em sala de aula, incluindo a avaliação institucional, 

discussões individuais com o professor, regularidade, pontualidade na entrega dos 

trabalhos – 2,0 pontos. (Prof.º Orientador) 



 

 

APRESENTAÇÃO:  

Critérios para a avaliação individual na apresentação pública: 2,0 pontos (de 0,0/ 0,25/ 0,5 

cada item - sendo que: 0,0 não atingiu os objetivos mínimos; 0,25 atingiu os objetivos mínimos 

e 0,5 atingiu os objetivos propostos.) O cálculo da nota será pela média ponderada. 

APRESENTAÇÃO 

CRITÉRIOS AVALIADOS: AVALIADOR AVALIADOR ORIENTADOR 

Nível de Abrangência / Conhecimento Técnico 
(Profundidade, Originalidade e Aplicabilidade). 

 
   

Utilização dos Termos Técnicos e da modalidade 
padrão da Língua portuguesa (oralidade). 

 
   

Postura (Vocabulário, Vestuário, Comportamento 
em Público). 

 
   

Domínio do conteúdo pesquisado. 
 

   

Total  

 

Critérios para Banca Examinadora na apresentação pública grupo – 2,5 pontos (de 0,0/ 0,25/ 

0,5 cada item - sendo que: 0,0 não atingiu os objetivos mínimos; 0,25 atingiu os objetivos 

mínimos e 0,5 atingiu os objetivos propostos.) O cálculo da nota será pela média ponderada. 

APRESENTAÇÃO 

Critérios Avaliados: Avaliador Avaliador Orientador 

Pertinência do tema do trabalho à Habilitação 
Profissional. 

   

Justificativa e Objetivo.    

Desenvolvimento e Referencial Teórico.    

Utilização dos Termos Técnicos e da modalidade padrão 
da Língua portuguesa (Pronuncia e Escrita). 

   

Clareza e objetividade na apresentação (slides, 
resultados de pesquisas...). 

   

Total  
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TTÍÍTTUULLOO  DDAA  MMOONNOOGGRRAAFFIIAA::  

SSuubbttííttuulloo  ddaa  mmoonnooggrraaffiiaa  qquuaannddoo  hhoouuvveerr  
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NNoommee  ddooss  AAlluunnooss  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTÍÍTTUULLOO  DDAA  MMOONNOOGGRRAAFFIIAA::  

SSuubbttííttuulloo  ddaa  mmoonnooggrraaffiiaa  qquuaannddoo  hhoouuvveerr  

  
 

Trabalho apresentado como exigência 
parcial para obtenção do certificado de 
conclusão de curso de TÉCNICO EM 
_________________ do CEPROCAMP - 
Centro de Educação Profissional Prefeito 
Antônio da Costa Santos 
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CCaammppiinnaass    
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TTEERRMMOO  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  

  

  

CCEEPPRROOCCAAMMPP  --  CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  PPrrooffiissssiioonnaall  PPrreeffeeiittoo  AAnnttôônniioo  ddaa  

CCoossttaa  SSaannttooss  

  

  

CCUURRSSOO  TTÉÉCCNNIICCOO  EEMM  ______________________________________________  

  

  

  

TTÍÍTTUULLOO  DDAA  MMOONNOOGGRRAAFFIIAA::  SSuubbttííttuulloo  ddaa  mmoonnooggrraaffiiaa  qquuaannddoo  hhoouuvveerr  

  

  

  

MMoonnooggrraaffiiaa  ppaarraa  oobbtteennççããoo  ddoo  DDiipplloommaa  ddoo  ccuurrssoo  TTééccnniiccoo..  

  

  

  

____________________________________________________________________________  

AAlluunnooss  

  

  

____________________________________________________________________________  

OOrriieennttaaddoorr::  PPrrooffºº    

  

  

____________________________________________________________________________  

PPrrooffºº    

  

  

  

____________________________________________________________________________  

PPrrooffºº    

  

  

  

______________  ((AApprroovvaaddoo  oouu  RReepprroovvaaddoo))  ________________  

CCoonncceeiittoo  FFiinnaall  

  

  

  

  

  

  

CCiiddaaddee,,  ddee  mmêêss  ddee  aannoo..  



DDEEDDIICCAATTÓÓRRIIAA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ao Professor (exemplo) 

 

Que jamais deixou de incentivar, por 
menor que fosse a contribuição. Que 
sempre soube que a única forma de 
conhecer é descobrir, e que fazer 
descobrir é a única forma de ensinar. 

  

  

  



AAGGRRAADDEECCIIMMEENNTTOOSS  
 

 

 

 

 

  



RREESSUUMMOO  

  
O resumo consiste na apresentação concisa dos objetivos, metodologia, 
resultados e conclusões do trabalho. Deve ser redigido na terceira pessoal do 
singular, com o verbo na voz ativa, compondo um texto e não uma enumeração 
de tópicos, não ultrapassando 250 palavras. O texto não deve ser apresentado 
em parágrafo, devendo, portanto, ser alinhado à margem esquerda. Deve-se 
evitar o uso de fórmulas, equações, diagramas e símbolos. O resumo não deve 
incluir citações bibliográficas. 

  

PPAALLAAVVRRAASS--  CCHHAAVVEE::  ((0033  ppaallaavvrraass  qquuee  sseejjaamm  uuttiilliizzaaddaass  ccoommoo  rreeffeerrêênncciiaass  

ddoo  tteexxttoo))  
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

  

  
Lendo a introdução, o leitor deve sentir-se esclarecido a problematização do 

tema do trabalho, e da natureza do raciocínio a ser desenvolvido. A introdução 

deve conter seis idéias básicas, sobre as quais são construídos os seis 

parágrafos principais da monografia e que devem dissertar e responder os seis 

quesitos apresentados abaixo. Não deve haver citações de outros autores na 

Introdução. 

1º parágrafo: Contextualização do objeto-problema no tempo e no espaço. 

Qual será o tema do trabalho? 

2º parágrafo: Descrição clara da situação-problema apresenta-se a questão de 

pesquisa, ou as perguntas a serem respondidas pelo estudo.  

3º parágrafo: Objetivos: Porque o tema foi escolhido? Qual é a situação que se 

deseja atingir no final do trabalho? 

4º parágrafo: Justificativas: Para quem e de que forma o estudo oferecerá 

contribuição?  

5º parágrafo: Metodologia – Qual o tipo de pesquisa utilizada na monografia? 

Mesmo quando a pesquisa for bibliográfica é necessário descrever que “A 

metodologia adotada na elaboração do trabalho foi através de pesquisa 

bibliográfica...” 

6º parágrafo: Breve descrição sobre os três capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 CAPÍTULO 1 – TÍTULO DO CAPÍTULO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 CAPÍTULO 2 – TÍTULO DO CAPÍTULO  



3 CAPÍTULO 3 – TÍTULO DO CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

  

  
Pode também ser chamado de conclusões. Deve comportar as evidências e os 

aspectos mais importantes identificados com a pesquisa sobre o tema, e, 

diante da análise dos dados, descreverem a síntese final do trabalho, não 

sendo permitida a inclusão de novos dados. Deve ser evitado o lugar-comum, 

simplesmente repetindo frases ditas antes. Devem-se refazer os principais 

argumentos de maneira concisa, clara, objetiva e direta. 

Nas conclusões devem ser evitadas duas atitudes extremas: insinuar ser 

pretensioso; ou pecar por excesso de humildade. Por mais brilhante que sejam, 

em se tratando de ciência, as conclusões podem superar o conhecimento 

prévio, que, por sua vez, também pode ser superado. O excesso de humildade 

pode comprometer a aplicabilidade inferindo, mesmo a um leigo, que as 

conclusões são demasiadas restritas. 

Nas considerações finais, o autor deve manifestar seu ponto de vista a respeito 

dos resultados alcançados, podendo constar, também desta seção, algumas 

recomendações ou sugestões práticas propostas pelo autor, além de 

indicações de novas pesquisas derivadas do estudo em questão. Não se pode 

esquecer que as conclusões, como produto final de uma pesquisa, devem ser 

consideradas como provisória e aproximativa. Não deve haver citações de 

outros autores nas Considerações Finais. 
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AANNEEXXOOSS  

  

  
Os anexos são partes extensivas ao texto, destacados deste para evitar 

descontinuidade na sequência lógica das seções. Devem ser colocados como 

anexos trechos de outras obras ou contribuições que servem para documentar, 

esclarecer, provar ou confirmar as ideias apresentadas no texto. São também 

colocados anexos: tabelas com dados complementares, cópias de leis ou 

pareceres, cópia do instrumento para coleta dos dados, roteiro de entrevistas. 

Os anexos devem ser identificados através de letras maiúsculas consecutivas e 

seus respectivos títulos. Por exemplo: 

 

Anexo A – Modelo de... 

 



AAPPÊÊNNDDIICCEE  11  

  

  
É composto por todo material suplementar ao trabalho com a finalidade de 

esclarecimento ou de documentação. Distingue-se dos anexos, uma vez que o 

apêndice é elaborado pelo próprio autor, como questionários, tabelas, cálculos 

ou gráficos. Segue o mesmo critério de apresentação dos anexos, vindo na 

seqüência desses. 

 


