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Programa Institucional de Iniciação Científica 

 

Normas para Elaboração dos Relatórios de Atividades 

Os relatórios de atividades parciais e finais devem ser concisos, contemplando de forma clara e 

objetiva, os seguintes itens: 

 

 Relatório Parcial 

  Capa (Instituição, Departamento, Título, nome do Acadêmico e do Orientador) 

  Introdução ............................................................. máximo 1 fls 

  Objetivos ............................................................... máximo 1 fls  

  Metodologia........................................................... máximo 2 fls 

  Resultados Parciais ............................................... máximo 5 fls 

  Comentários .......................................................... máximo 2 fls (opcional) 

  Parecer do Orientador ........................................... máximo 2 fls 

 

 Relatório Final 

 Capa (Instituição, Departamento, Título, nome do Acadêmico e do Orientador) 

 Introdução ........................................................... máximo 2 fls 

 Objetivos ............................................................. máximo 1 fls 

 Metodologia ......................................................... máximo 4 fls 

 Resultados .......................................................... máximo 10 fls 

 Discussão e Conclusão ....................................... máximo 5 fls 

 Referências Bibliográficas ................................... máximo 4 fls 

 Comentários ........................................................ máximo 2 fls (opcional) 

 Parecer do Orientador ......................................... máximo 2 fls 

 Resumo Expandido ............................................. máximo 2 fls 

 

Na elaboração dos relatórios, o aluno deverá evitar a reprodução de conteúdos já apresentados 

no projeto, exceção feita aos itens Objetivos e Metodologia, os quais deverão ser reproduzidos 

de forma sucinta. O resumo expandido será utilizado para publicação de material de divulgação 

do programa.  
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Normas para Elaboração do Resumo Expandido 

 O resumo expandido, em arquivo digital, deverá ser encaminhado ao Coordenador 

do Comitê Interno do Programa Institucional de Iniciação Científica, no endereço 

eletrônico prog.ic@unitau.br, dentro do prazo estabelecido para a entrega do 

relatório final.  

 O resumo deverá conter no máximo duas páginas A4, com margem superior de 3,0 

cm e inferior de 2,0 cm, e margem  esquerda 3,0  e direita de 2,5 cm, sem moldura. 

A fonte deverá ser Arial, tamanho 12. O título deverá estar em letra maiúscula e em 

negrito. Os nomes dos autores deverão estar em letra minúscula e separados do 

título por um espaço em branco. Nome(s) da(s) Instituição(ões), suas respectiva(s) 

sigla(s) e e-mail(s) do(s) autor(es), deverão ser redigidos em letra minúscula, 

separados dos autores por 1 espaço em branco e alinhados à esquerda. O resumo, 

separado por um espaço em branco do(s) nome(s) da(s) instituição(ões), deverá 

conter uma breve e clara descrição do trabalho, com introdução, objetivos, 

metodologia, resultados e conclusões. Nomes científicos de organismos devem 

estar em itálico. O texto poderá conter citações bibliográficas, quando forem 

absolutamente essenciais (ex.: Barbosa (2005) ou (Silva, M., Braz. J. Oceanogr, 2, 

230, 1997), mas não deve conter lista bibliográfica. Gráficos, mapas e tabelas 

podem ser incorporados ao resumo, contanto que estejam em preto e branco ou 

tons de cinza, sempre com bom contraste e resolução mínima de 300dpi.  No final 

do resumo, separado por um espaço em branco, deve(m) estar citado(s) o(s) 

nome(s) do(s) órgão(s) financiador(es), quando houver, alinhado(s) à esquerda. O 

resumo será impresso exatamente como for enviado, sem qualquer modificação. 

As figuras e os mapas, também devem ser encaminhadas como anexos em 

formato JPEG ou TIFF, para eventual composição gráfica.  

 Os resumos expandidos serão utilizados para elaboração de um caderno de 

resumos e divulgação do programa de Iniciação Científica da UNITAU.  
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O Resumo Expandido deverá ter as seguintes caracterísitcas 

- no máximo duas páginas A4, sem moldura. 

- margem superior de 3,0 cm;   margem  inferior de 2,0 cm,   

- margem  esquerda 3,0;    margem direita de 2,5 cm,  

- fonte : Arial, tamanho 12.  

- título: letra maiúscula e em negrito.  

- nomes dos autores deverão estar em letra minúscula e separados do título por um 

espaço em branco.  

- Nome(s) da(s)  Instituição(ões), suas respectiva(s) sigla(s) e e-mail(s) do(s) autor(es), 

deverão ser redigidos em letra minúscula, separados dos autores por 1 espaço em 

branco e alinhados à esquerda.  

- O resumo, separado por um espaço em branco do(s) nome(s) da(s) instituição(ões), 

deverá conter uma breve e clara descrição do trabalho, com introdução, objetivos, 

metodologia, resultados e conclusões. Nomes científicos de organismos devem estar 

em itálico. O texto poderá conter citações bibliográficas, quando forem absolutamente 

essenciais (ex.: Barbosa (2005) ou (Silva, M., Braz. J. Oceanogr, 2, 230, 1997), mas 

não deve conter lista bibliográfica.  

- Gráficos, mapas e tabelas podem ser incorporados ao resumo, contanto que estejam 

em preto e branco ou tons de cinza, sempre com bom contraste e resolução mínima 

de 300dpi.   

- No final do resumo, separado por um espaço em branco, deve(m) estar citado(s) o(s) 

nome(s) do(s) órgão(s) financiador(es), quando houver, alinhado(s) à esquerda.  

O resumo será impresso exatamente como for enviado, sem qualquer modificação. As 

figuras e os mapas, também devem ser encaminhadas como anexos em formato 

JPEG ou TIFF, para eventual composição gráfica. 


