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Resumo

O resumo deve estar em um único parágrafo e conter um mínimo de 150 e máximo de 250
palavras. 

Usar letra Arial 11, alinhamento justificado, espaço entre linhas simples, sem recuo na primeira
linha. 

Palavras chave: inserir 3 (três) palavras chave, separando-as por vírgulas. 

Introdução

Apresentar a introdução da pesquisa, abordando sobre a tecnologia empregada. 

Usar letra Arial 11, alinhamento justificado, espaço entre linhas simples, recuo de 0,5 cm na
primeira linha de cada parágrafo. 

Problema

Descrever o problema existente e o estado da técnica. 

Usar letra Arial 11, alinhamento justificado, espaço entre linhas simples, recuo de 0,5 cm na
primeira linha de cada parágrafo. 

Solução e Benefícios

Descrever as soluções propostas pela nova tecnologia. 
Destacar os benefícios que a nova tecnologia proporciona ou deve proporcionar. 
Inserir  figuras, tabelas ou quadros que achar pertinente, numerando-os consecutivamente e

citando-os no texto. 

Usar letra Arial 11, alinhamento justificado, espaço entre linhas simples, recuo de 0,5 cm na
primeira linha de cada parágrafo. Tabelas e Quadros deverão estar em Arial 10. 



Exemplo:
Figura X – Título da Figura
Tabela X – Título da Tabela

Potencial de Mercado e Diferencial Competitivo

Especificar qual o potencial de mercado da nova tecnologia, bem como seu diferencial. 
Usar letra Arial 11, alinhamento justificado, espaço entre linhas simples, recuo de 0,5 cm na

primeira linha de cada parágrafo. 

Considerações Finais

Apresentar as considerações finais sobre a tecnologia, destacando os pontos fortes e fracos,
bem como o estágio de desenvolvimento* e a possibilidade de proteção.

Usar letra Arial 11, alinhamento justificado, espaço entre linhas simples, recuo de 0,5 cm na
primeira linha de cada parágrafo. 

*Escolha uma das opções abaixo sobre o estágio em que se encontra o desenvolvimento da
tecnologia:
(  ) Laboratório (  ) Mercado
(  ) Scale-up (mudança de escala) (  ) Protótipo

*  No  caso  de  substituição  de  aluno  ou  de  cancelamento  do  projeto,  o  relatório  será
PARCIAL.

_____________, _____ de__________________ de ______.

____________________________                                  ____________________________

Orientador                                                                            Aluno


