
O RELATÓRIO

DIZENDO AOS OUTROS O QUE 

FIZEMOS E O QUE APRENDEMOS



RELATÓRIO

é um trabalho acadêmico 

INDIVIDUAL que descreve, presta 

contas do que foi realizado e 

apreendido pelo aluno(a) no período 

determinado devendo 

refletir o entrosamento da teoria com a 

prática. 



Uma atividade prática de uma 

disciplina pode culminar, por 

exemplo, com a elaboração de um 

relatório. Em alguns cursos de 

Graduação é necessário redigir 

relatórios de estágio. Para redigir um 

relatório, é

preciso organizar dados, informações 

e resultados obtidos e transmiti-los 

de maneira clara. 



O relatório deve responder às 

seguintes perguntas:

O quê? Por quê? Para 

quê e para quem? Onde? Como? Com 

quê? Quanto? Quando? Quem? 

Com quanto?” 
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 O que ? Qual ação foi desenvolvida?

 Por que ? Por que foi definida esta solução 

/justificativa (resultado esperado)?

 Quem? Quem foi o responsável pela sua 

implantação?

 Quando? Quando a foi realizada?

 Onde? Onde a ação foi  desenvolvida 

(abrangência)?

 Como? Como a ação foi implementada (passos da 

ação)?

 Quanto ? Quanto foi gasto?



DIVISÃO DO RELATÓRIO

1.Cabeçalho: nesta parte, estão o título da atividade ou do 

experimento, as informações que identificam o(s) estudantes(s) 

e a data de realização. O cabeçalho deve constar na primeira 

página. 

2.Introdução: pode conter um resumo do que foi tratado ou 

investigado, o objetivo da atividade e até mesmo uma descrição 

teórica sobre o fenômeno em observação. 

3. Desenvolvimento:seção em que devem aparecer os dados que 

integram a parte principal de uma atividade ou experimento, com 

a descrição de suas etapas. 

Aqui você deve apresentar: 

a) referências teóricas; 

b) metodologia aplicada; 

c) apresentação de resultados; 

d) análise de resultados. 



4. Conclusão:Esta parte deve conter comentários sobre os 

resultados obtidos, sugestões e até propostas para novos 

trabalhos, atividades e experimentos. 

5. Bibliografia:

referências que fazem parte do texto. Deve-se escrever as 

indicações bibliográficas segundo as normas da ABNT



DIARIO DE BORDO. 

NÃO TENTE FAZER 

ANOTAÇÕES OU NOTAS 

MENTAIS

CRIE HÁBITO DE ANOTAR 

TUDO QUE PUDER.

PLANEJE/RASCUNHE



OBSERVAÇÕES 

IMPORTANTES!!!!

Alguém vai ler e precisa 

ENTENDER o que VOCÊ

fez!

Manter uma ORDEM 

CRONOLOGICA 

(inicio/meio/fim)



Algumas regras:

não deixe para a última hora

faça um esboço

critique

escreva

revise

reescreva/

corrija

mostre para o orientador

leia alguns relatórios

ou resumos

imprima a cópia final!



AS PARTES DA OBRA

 PRÉ-TEXTO:

 Indica elementos de identificação do 
autor, orientador e examinadores (capa, 
folha de rosto e folha de aprovação)

 Traz um pensamento-inspiração
(epígrafe), e faz destaques especiais
(dedicatória e agradecimentos)

 Apresenta o resumo (síntese da
atividade)

 Apresenta o sumário



 TEXTO:

 Introdução: a última parte que se 

escreve e que apresenta a obra 

 Apresenta o tema no contexto da 

literetura ou do debate atual

 Indica a relevância e as rezões da 

escolha (implicação e experiência 

pessoal-profissional)

 Problematiza o tema, traz questões à 

responder, formula hipóteses/variáveis

 Aponta os objetivos gerais e específicos

 Descreve o plano do restante do trabalho



 Desenvolvimento: um todo 
encadeado

 Cada seção ou capítulo deve ser 
estruturada da mesma forma em 
todo o manuscrito (início, meio e 
fim), associando-a à seção ou 
capítulo seguinte

 A tarefa é convencer o leitor da 
plausibilidade do que expõe

 Traz as bases teórico-
metodológicas 

 Apresenta, analisa e discute os 
resultados



 Os resultados: a mensagem do 

capitão da viagem

 Eis o que encontrei (ouvi, vi, 

registrei,li) e os detalhes que 

apoiam esta perspectiva

 Eis meu ponto de vista, análise, 

explicação e interpretação

 Eis também algumas perspectivas 

alternativas de compreensão e 

porque a que escolhi me parece 

ser a mais consistente.



 Conclusão: nunca conclusivas

 Pode reafirmar o foco e as 

argumentações

 Pode indicar implicações

 Pode propor e sugerir ações

 Pode, ainda, apontar para novos 

horizontes de pesquisa

 Mas deve chegar ao porto de 

partida (responder as questões e 

atender os objetivos). 



 PÓS-TEXTO: âncoras e 

parceiros

 Traz as referências lidas, citadas, 

consultadas.

 Pode incluir o que se construiu, 

como os modelos dos instrumentos 

aplicados (apêndices)

 Pode incluir outras construções 

obtidas (anexos)

 Pode ainda trazer um glossário de 

termos utilizados no texto
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