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Formatação  

• Fonte: Arial  

• Nomes dos autores: Devem vir em ordem alfabética 

•  Tamanho: 12 (título pode ter tamanho 14) 

• Cor: Preta (automático) 

•  Espaçamento entre linhas: 1,5 

•  Texto: Justificado 

•  Páginas: numeradas de forma contínua após o sumário 

•  Tópicos: Devem ser colocados em letra maiúscula e em negrito com alinhamento à esquerda. 

•  Subtópicos: Devem iniciar com parágrafo, letra minúscula e com numeração contínua ao do 

tópico. (ver exemplo) 

•  Referências bibliográficas: Devem vir em ordem alfabética e formatada de uma maneira 

padronizada. 

•  Anexos: não podem vir soltos, tem que ser referenciados ao longo do texto. 

 
 



Dicas para o desenvolvimento do trabalho 
 

• Todos vocês estão com temas de situações problema.  

 

• Então, segue alguns tópicos que vocês podem abordar no 
desenvolvimento do trabalho: 

 

 

   Tomaremos como exemplo o tema "dessalinização" 

 

 
 



 Defina o tema 

• O que é dessalinização?  

• Quantos tipos existem? 

 



Apresente um histórico. 
• Quando surgiu? 
• Quem inventou? 
• Como o procedimento evoluiu ao longo tempo? 

- demonstre situações de uso do procedimento ou 
do sistema. 

• Quais são os procedimentos envolvidos no processo 
de dessalinização? 

• Onde ele é utilizado? 
• Em qual situação? 
• Quais equipamentos são necessários? 
• Quanto custaria? 



Problematize o tema. 

 Quais seriam os problemas relacionados 
ao tema: 

• políticos 

• financeiros 

• viabilidade tecnológica 

• falta de especialistas no tema 

• falta de pesquisas na área 

 



Apresente soluções para o problema. 

• Dentre a problemática apresentada quais são 
as possíveis soluções. 

• Estas possíveis soluções aparecerão nas 
considerações finais que o grupo fará. 

 



• Os tópicos apresentados formarão o corpo do 
seu trabalho, cabe ao grupo, após fazer esse 
levantamento, fazer as considerações finais e 
as conclusões. Nestes, é  esperado que vocês 
formulem a opinião do grupo apresentando 
críticas, sugestões e  opiniões sobre as 
informações que vocês apresentaram. 

 
 



• Utilizem no mínimo 25 páginas e no máximo 
35. 
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