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Os RELATÓRIOS PARCIAIS e FINAIS devem ser redigidos em fonte Arial
tamanho 11 (ou compatível) com espaçamento de 1,5 linhas, contendo os
seguintes elementos estruturais:

RELATÓRIO PARCIAL
1. Capa (cf. Guia para normalização, p.19)
2. Folha de rosto (cf. Guia para normalização, p.20)
3. Sumário (cf. Guia para normalização, p.18)
4. Introdução
5. Revisão bibliográfica
6. Material e métodos
7. Resultados parciais
8. Referências
9. Cronograma de atividades (discriminando etapas realizadas e a realizar
do projeto)

RELATÓRIO FINAL
1. Capa
2. Folha de rosto
3. Resumo do Relatório
4. Sumário
5. Introdução
6. Revisão bibliográfica
7. Material e métodos
8. Resultados e discussão
9. Conclusões
10. Referências
11.Cronograma executado
RESUMO: Deve abordar de forma concisa a apresentação do problema,
objetivos, método, resultados e conclusões do trabalho. (Máximo de 500
palavras)
INTRODUÇÃO: Apresentação geral do trabalho, com uma definição clara,
concisa e objetiva do tema e do problema a ser estudado. Deve esclarecer
aspectos do assunto a ser desenvolvido sem, entretanto, antecipar resultados.

(Máximo de 1 página).
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: 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
idéias de váriosautores, apresentados de forma lógica, encadeada e
descritiva. (Máximo de 5 páginas).

Material e métodos: Esta etapa visa descrever os caminhos metodológicos
utilizados para a condução do trabalho, deve ser apresentada na seqüência
cronológica do desenvolvimento da pesquisa. (Máximo de 3 páginas)

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 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. (Máximo de 5
páginas).
CONCLUSÕES: 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 conseqüências de suas
contribuições.(Máximo de 2 página).
REFERÊNCIAS: Relação de artigos, livros etc., diretamente referenciadas no
texto (para normas de citação e auxílio na elaboração das referências
bibliográficas, ver Guia para normalização, p.39-71).

