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1.Resumo do Projeto  
Este item deve descrever brevemente a proposta do projeto, identificando as motivações 
para o desenvolvimento do mesmo.  
 

2.Identificação e caracterização do problema 
 Este item deve descrever o problema que será tratado no projeto, identificando as 
necessidades dos possíveis clientes e usuários. Deve ser ressalta a importância do 
problema abordado. 
 
 

3.Justificativa e Objetivos  
 Este item deve descrever os objetivos do projeto, ressaltando as suas contribuições 
para a sociedade e/ou científicas. 
 
4. Referencial Teórico e Trabalhos Relacionados 
 Este item deve descrever o referencial teórico utilizado como base para o 
desenvolvimento do projeto, indicando os temas de pesquisa e as referências 
bibliográficas (ex: livros, sites, artigos). Deve apontar também trabalhos similares 
existentes, ressaltando o que diferencia a proposta do projeto de outros trabalhos 
existentes na área. 
 
 
5.Tecnologias 
 Indicar as tecnologias utilizadas no projeto, como modelo de processo de 
desenvolvimento, técnica de modelagem, linguagem de programação, servidores de 
aplicação ou de banco de dados, SGBDs, frameworks etc. 
 
6. Modelos Iniciais 



 
Apresentar os modelos iniciais desenvolvidos, como modelo de casos de uso e de 

classes preliminares. 
 
7.Metodologia e Cronograma 
 Estabelecer um cronograma inicial proposto para o desenvolvimento do projeto e a 
metodologia de desenvolvimento, indicando as etapas e as atividades em cada etapa.  
 
 
8. Riscos e Dificuldades 
 Realizar análise de riscos do projeto, indicando os fatores que podem prejudicar o 
bom andamento do trabalho e de que forma esses impactos podem ser minimizados. 
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