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Modelo de Descrição da Proposta 

Programa Academic Working Capital 2018 
 
 
1. Título 
Título do seu projeto. Tente ser claro e objetivo.  
 
2. Resumo (máximo 500 palavras, seja objetivo!) 
Qual sua tecnologia? Como seria o produto ou o processo (Technological Product & Process)? 
Como a enxerga transformada em um negócio? No resumo esperamos que você consiga 
sintetizar as principais informações sobre o seu projeto - apresentando pontos importantes do 
TCC e também de como enxerga uma futura empresa de base tecnológica inovadora. Esperamos 
encontrar aqui sua justificativa do projeto; os objetivos; a tecnologia resumida; além de 
resultados e impactos esperados com tudo dando certo (principalmente os tecnológicos, mas 
também em termos de negócio). 
 
3. Apresentação do produto (máximo 2 páginas) 
Aqui é seu espaço para o detalhamento da tecnologia. Apresente o produto que você pretende 
desenvolver. É permitido incluir desenhos e esquemas que ilustrem o funcionamento 
pretendido. 
 
4. Visão de negócio (máximo 2 páginas)  
Em qual mercado você pretende atuar? Quais outros mercados possíveis? Como acha que seu 
negócio vai ganhar dinheiro com a sua solução para fazer tudo funcionar? Apresente aqui as 
informações que já coletou e as pesquisas que já fez para a ideia de negócio que pretende 
montar. Já tem muita clareza sobre seu negócio? Então pode aprofundar com detalhes sobre 
segmentação de mercado/clientes e apresentar a proposta de valor. Esperamos também 
encontrar aqui suas análises sobre potenciais concorrentes: quem já faz algo parecido no Brasil 
ou no mundo? quem pode entrar nesse mercado caso se torne atrativo? Como você se 
diferenciaria e se protegeria? Mostre as fontes que você utilizou para encontrar esses dados 
todos. 
 
5. Estado da arte (máximo 3 páginas) 
Por que sua proposta tecnológica é única? O que a diferencia e a coloca no estado da arte? Há 
algum desafio técnico ou científico ainda existente que você pretende superar? Quais os 
resultados esperados caso a tecnologia dê certo? Não precisa ser um detalhamento tão 
exaustivo/massante, mas nós, do Comitê Julgador, esperamos encontrar informação o 
suficiente para mostrar que a equipe domina o que está falando e entende quais as fronteiras 
tecnológicas do contexto em que está querendo atuar. Um bom caminho é utilizar informações 
da literatura que você já esteja levantando para seu TCC - isso pode ajudar a sustentar seus 
argumentos sobre viabilidade técnica da solução. 
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6. Plano de Trabalho (máximo 2 páginas) 
Descreva as atividades necessárias para o desenvolvimento do projeto com foco nas etapas a 
serem cumpridas. Aqui esperamos ver seus planos em termos de experimentos, testes e 
estudos necessários para implementar sua solução e vencer os desafios técnicos e científicos. 
Explique os mecanismos, procedimentos, processos e técnicas que o grupo utilizará para gerir 
e executar o projeto. 
Importante: Estas atividades devem ser organizadas em um cronograma. Pontue momentos e 
eventos marcantes em que será possível avaliar resultados parciais esperados, especialmente 
os que possam servir para balizar o acompanhamento do sucesso do projeto. Deixe a sequência 
de eventos bem justificada para mostrar clareza sobre a factibilidade do projeto. 
 
7. Orçamento Proposto (máximo 3 páginas) 
Especifique e justifique cada item do seu orçamento (utilize o modelo abaixo). O objetivo 
principal do apoio financeiro é custear o desenvolvimento de protótipo ou versão lançável de 
um produto ou serviço. O valor da proposta será analisado pelo Comitê Julgador. Propostas 
com valores incompatíveis com o programa serão sumariamente rejeitadas. 
 
Veja o modelo para o orçamento: 
 

Item Quant. Descrição  Preço Unitário Custo total 
     

     

     

     

Orçamento Total  

 
 
O grupo deverá prestar contas do valor recebido seguindo o Manual de Compras que será 
enviado aos participantes. Ao elaborar o orçamento, tenha em mente que tudo que gastar 
deverá ser comprovado através de documento fiscal legalmente válido. 
 

8. Dados gerais e descrição de qualificações da equipe (1 página para dados gerais e 1 
página para qualificações) 
 
 
 
2.1 - Dados do Líder: 
 
2.1.1 – Nome Completo: 
 
2.1.2 – E-mail: 
 
2. 1.3 – Telefone: 
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2. 1.4 – Celular: 
 
2.1.5 – R.G.: 
 
2.1.6 – CPF: 
 
2.1.7 – Data de Nascimento: 
 
2.1.8 – Endereço: 
 
2.1.9 – Instituição de Ensino: 
 
2.1. 10 – Curso de Graduação: 
 
2.1.11 – Semestre atual matriculado: 
 
2.1.12 – Matriculado na disciplina de TCC pelo menos até agosto de 2018: Sim/Não 
 
Obs: Para o caso do líder do projeto essa condição é obrigatória.  
 
2.2 - Dados do Membro 1 (idem ao 2.1) 
 
2.3 - Dados do Membro 2 (idem ao 2.1) 
 
2.4 - Dados do Membro 3 (idem ao 2.1) 
 
9. Currículo dos membros do grupo 
Líder de projeto (máximo 1 página): Descreva os trabalhos e experiências anteriores do Líder 
que sejam relevantes para o projeto proposto, mostrando que ele tem capacitação para 
conduzir o projeto. É interessante ressaltar experiências no tema do projeto e/ou no 
desenvolvimento de projetos similares. Justifique com resultados obtidos anteriormente e 
que estejam documentados em artigos científicos, patentes, relatórios e/ou outras 
documentações. Incluir o link para o currículo Lattes. O Líder será responsabilizado por todas 
as ações dos demais integrantes do grupo e será seu único interlocutor com a equipe do 
programa. 
Membros da equipe (máximo 1 página por membro): Identifique os outros três integrantes da 
equipe, descrevendo suas qualificações individuais e que tarefas vão desempenhar no projeto. 
Ressalte a experiência prévia de cada um no desenvolvimento de projetos similares e inclua 
os links para o currículo Lattes dos três. 
 
9. Referência bibliográficas 

● a. Artigos científicos e técnicos: Listar os artigos científicos e técnicos, apresentações em 
conferência ou capítulos de livros que sirvam para fundamentar o projeto de pesquisa e que 
tenham sido referenciados no corpo do texto do projeto.  
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● b. Patentes e outros documentos de Propriedade Intelectual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


