INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS
PROJETOS DE IC, RELATÓRIOS PARCIAL E FINAL
SUBMETIDOS AO COMITÊ DE AVALIAÇÃO PIBIC/CIÊNCIAS DA SAÚDE.
A) Título: Limitado a 250 caracteres (com espaço).
Deve ser original e traduzir o mais claramente possível a ideia principal do trabalho. Evitar
títulos gerais e ser o mais específico possível.
B) Resumo (somente na submissão do projeto e relatório final): Máximo de 450 palavras ou
máximo de uma (1) página.
Deve ser informativo, apresentando uma breve introdução do assunto, os objetivos do
trabalho, uma breve descrição da metodologia e os principais resultados esperados ou alcançados.
Não usar abreviaturas ou citações bibliográficas. Citar 3 a 5 palavras-chave, que expressem com
precisão o conteúdo do trabalho a ser realizado na submissão ou realizado no relatório final.
C) Introdução: Máximo 400 palavras/2500 caracteres (com espaço) ou máximo de uma (1)
página.
Deve ser escrita de forma clara e objetiva e conter informações que justifiquem o trabalho.
Apresentar revisão bibliográfica atualizada de artigos recentemente publicados de relevãncia sobre
o tema.
D) Justificativa (somente na submissão do projeto): Máximo de 600 palavras/4000 caracteres
(com espaço) ou máximo de duas (2) páginas.
Neste tópico, apresentar o problema central do trabalho, justificando com base em uma
questão local, regional, ausência ou incoerência dos dados da literatura científica ou ainda
impressões baseadas na experiência pessoal que motivaram a execução do mesmo.
E) Objetivos:
Este tópico deverá ser subdividido em objetivos geral e específicos. Aqui se descrevem as
perguntas que serão os motivos do estudo, com o cuidado de não confundi-los com os métodos
utilizados no trabalho.
F) Revisão bibliográfica (SOMENTE RELATÓRIOS PARCIAL E FINAL): Máximo de 1500
palavras/10000 caracteres (com espaço) ou máximo de quatro (4) páginas.
A revisão bibliográfica é o estado da arte do problema abordado, obtidos em diferentes
fontes como livros, periódicos científicos, teses, dissertações, monografias, dentre outros. Não é a
transcrição de pequenos textos ou citações, mas a sistematização de ideias de vários autores,
apresentados de forma lógica, encadeada e descritiva.
G) Material e Métodos:
1- Para o projeto de SUBMISSÃO: Máximo de 400 palavras/2500 caracteres (com
espaço) ou máximo de duas (2) páginas.
2 - Para os relatórios PARCIAL E FINAL: Máximo de 800 palavras/5000 caracteres
(com espaço) ou máximo de quatro (4) páginas.

Apresentar uma descrição precisa e concisa, sem omitir o essencial para a compreensão e
reprodução do trabalho. Métodos e técnicas já estabelecidas devem ser referidos por citação. Indicar
o tipo de estudo, população amostra e critérios de seleção. Descrever sucintamente os métodos
utilizados, e um tópico com análise dos resultados.
H) Resultados e Discussão (SOMENTE NOS RELATÓRIOS PARCIAL E FINAL): Máximo
de 2000 palavras/15000 caracteres (com espaço) ou máximo de seis (6) páginas.
Apresentação dos resultados obtidos ao longo de toda a pesquisa, com análise e possíveis
interpretações. No relatório parcial este item não é obrigatório, mas se o aluno já dispõe de dados é
interessante apresentá-los como resultados parciais.
I) Conclusões (SOMENTE NO RELATÓRIO FINAL): Máximo de 500 palavras/3500
caracteres (com espaço) ou máximo de duas (2) páginas.
As conclusões devem ser apresentadas de forma lógica, clara e concisa, fundamentando os
resultados obtidos na discussão e apontar correspondência com os objetivos propostos pelo estudo.
Deve apresentar deduções lógicas correspondentes aos objetivos previamente estabelecidos,
destacando-se o seu alcance e as consequências de suas contribuições.
J) Citação e referências bibliográficas:
Relação de artigos, livros etc., diretamente referenciadas no texto (para normas de citação e
auxílio na elaboração das referências bibliográficas, ver Guia de Normatização de Relatórios, p.3971).

OBSERVAÇÃO:
- Quando da submissão inicial do projeto, os orientadores devem atualizar o Currículo Lattes
e preencher com cuidado a tabela de pontuação, pois esta será usada como critério importante
na distribuição das bolsas.
- O projeto de SUBMISSÃO DA PROPOSTA deve conter o máximo de 10 páginas;
- O RELATÓRIO PARCIAL deverá conter o máximo de 15 páginas;
- O RELATÓRIO FINAL deverá conter o máximo de 20 páginas.
Plágio (projeto, relatório parcial e final): caso seja detectado plágio o aluno será desligado do
Programa e o orientador impedido de orientar por dois anos

