
TEXTO COMPLEMENTAR: 
 
 

RELATÓRIOS TÉCNICOS‐CIENTÍFICOS 
 
1. CONCEITO DE RELATÓRIO 

O Relatório é um registro escrito de uma atividade desenvolvida. No particular de 
uma  pesquisa,  visa  “relatar”  esta  atividade  em  toda  sua  dimensão,  desde  o  plane‐
jamento até as conclusões, de maneira concisa. Assim, o relatório de pesquisa encon‐
tra‐se entre os   meios de divulgação de maior circulação nas Universidades, Congres‐
sos, Associações diversas, além de outros. 
  Entretanto, existem normas padronizadas para a apresentação de relatórios de 
pesquisa e de desenvolvimento de trabalhos, se bem que no caso de relatórios  inter‐
nos, algumas organizações adotam regras específicas. 
  Por outro lado, a elaboração de um relatório não é inerente apenas ao pesqui‐
sador. O aluno de curso superior, o iniciante na investigação científica e o profis‐sional, 
periodicamente, se utilizam desse meio de comunicação para divulgar os  re‐sultados 
de suas atividades. 

Definição: 
"É a exposição escrita na qual se descrevem  fatos verificados mediante pesqui‐

sas  ou  se  historia  a  execução  de  serviços  ou  de  experiências.  É  geralmente  acom‐
panhado  de  documentos  demonstrativos,  tais  como  tabelas,  gráficos,  estatísticas  e 
outros."  

(UFPR, 1996) 
 
2. OBJETIVOS 

De  uma maneira  geral,  podemos  dizer  que  os  relatórios  são  escritos  com  os 
seguintes objetivos: 
 

 divulgar os dados técnicos obtidos e analisados; 
 registrá‐los em caráter permanente. 

 
3. TIPOS DE RELATÓRIOS 
    Os relatórios podem ser dos seguintes tipos: 
 

 técnico‐científicos;    iniciação cientifica, estagio supervisionado, prestação de 
contas de projetos de pesquisa; 

 de viagem; 
 de estágio; 
 de visita; 
 administrativos; 
 e fins especiais. 
 

4. RELATÓRIO TÉCNICO‐CIENTÍFICO 
É o documento original pelo qual se faz a difusão da informação corrente, sendo 

ainda,  o  registro  permanente  das  informações  obtidas.  É  elaborado  principalmente 
para descrever experiências, investigações, processos, métodos e análises. 



5. FASES DE UM RELATÓRIO 
Geralmente a elaboração do relatório passa pelas seguintes fases: 

 
a) plano  inicial: determinação da origem, preparação do relatório e do progra‐

ma de seu desenvolvimento; 

b) coleta e organização do material: durante a execução do trabalho, é feita a 
coleta, a ordenação e o armazenamento do material necessário ao desenvol‐
vimento do relatório. 

c) redação: recomenda‐se uma revisão crítica do relatório, considerando‐se os 
seguintes aspectos: redação (conteúdo e estilo), seqüência das  informações, 
apresentação gráfica e física. 

       
6. ESTRUTURA DE UM RELATÓRIO TÉCNICO‐CIENTÍFICO 

Os relatórios técnico‐científicos constituem‐se dos seguintes elementos: 
 
CAPA 

Proteção externa do trabalho, contendo  informações básicas. Sua apresentação 
varia a depender do  tipo de  trabalho  (trabalhos acadêmicos ou  trabalhos para a ob‐
tenção de um título universitário). Deve conter os seguintes elementos: 
 

1. Nome da organização responsável, com subordinação até o nível da autoria; 
2. Título; 
3. Subtítulo se houver; 
4. Local; 
5. Ano de publicação, em algarismo arábico. 

 
FALSA FOLHA DE ROSTO 

Precede a  folha de  rosto. Deve  conter apenas o  título do  relatório. Parecer do 
orientador ou responsável pela pesquisa, quando for o caso. 
 
ERRATA (OPCIONAL) 

Lista de erros tipográficos ou de outra natureza, com as devidas correções e  in‐
dicação  das  páginas  e  linhas  em  que  aparecem.  É  geralmente  impressa  em  papel 
avulso ou encartado, que se anexa ao relatório depois de impresso. 
 
FOLHA DE ROSTO 

É  a  fonte  principal  de  identificação  do  relatório,  devendo  conter  os  seguintes 
elementos: 
 

1.   nome da instituição 
2.   nome da unidade (Departamento, Instituto, Faculdade) 
3.   título do trabalho (sub título, se houver), por extenso 
4.   indicação do tipo de trabalho (relatório parcial /final) apresentado por (nome 

do autor) 
5.   indicação do programa (PIBIC, Bolsa Institucional) 
6.   orientador /Titulação 



7.   lugar e data (mês e ano) 
 
OBS.: as informações comuns à capa e folha de rosto devem aparecer em posições si‐
milares. Dica: sobreponha as duas impressas e analise contra a luz. 
 
PREFÁCIO OU APRESENTAÇÃO (OPCIONAL) 

Deve  conter  um  breve  histórico  da  origem  do  trabalho,  suas  características  e 
finalidades,  principais dificuldades encontradas. 
 
SUMÁRIO 

Denominado por Contents em  inglês, Table des Metières em  francês, Contenido 
em  espanhol,  é  a  relação  dos  capítulos  e  seções  no  trabalho,  na  ordem  em  que 
aparecem. Não deve ser confundido com: 
 

a) índice:  relação  detalhada  dos  assuntos,  nomes  de  pessoas,  nomes  geográ‐
ficos e outros, geralmente em ordem alfabético; 

b) resumo:  apresentação  concisa  do  texto,  destacando  os  aspectos  de maior 
interesse e importância; 

c) listas: é a enumeração de apresentação de dados e informação (gráficos, ma‐
pas, tabelas) utilizados no trabalho. 

 
LISTAS DE TABELAS, ILUSTRAÇÕES, ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS  

Listas de tabelas e  listas de  ilustrações são as relações das tabelas e  ilustrações 
na ordem em que aparecem no texto. As  listas têm apresentação similar a do sumá‐
rio.  Quando  pouco  extensas,  as  lis‐tas  podem  figurar  seqüencialmente  na  mesma 
página. 
 
RESUMO 

Denominado Resumé em francês, Abstracts em inglês, Resumen em espanhol, é a 
apresentação concisa do  texto, destacando os aspectos de maior  importância e  inte‐
resse. Não deve ser confundido com Sumário, que é uma lista dos capítulos e seções. 
No sumário, o conteúdo é descrito pôr títulos e subtítulos, enquanto no resumo, que é 
uma síntese, o conteúdo é apresentado em forma de texto reduzido. Deve conter no 
máximo 500 palavras. 
 
TEXTO 

Parte do  relatório em que o  assunto é  apresentado e desenvolvido. Conforme 
sua  finalidade,  o  relatório  é  estruturado  de maneira  distinta. Deve  ser  dividido  em 
seções e subseções intituladas e numeradas. Sua estrutura varia de acordo com a área 
do conhecimento e a natureza do trabalho. 

O  texto  dos  relatórios  técnico‐científicos  contém  as  seguintes  seções  funda‐
mentais: 
 

a) Introdução: Apresentação clara do problema, seu relacionamento com o tra‐
balho,  contendo  os  antecedentes  que  justificam  a  realização  da  pesquisa. 
Deve  incluir a  formulação de hipóteses, delimitação do assunto e os objeti‐



vos propostos. 

b) Revisão  da  Literatura:  Deve  informar  sobre  o  estágio  atual  do  problema, 
aspectos ainda não estudados ou resultados que necessitam de complemen‐
tação ou confirmação. Esta revisão não é apenas uma seqüência    impessoal 
de trabalhos já realizados, mas deve incluir a contribuição do autor, demons‐
trando que os trabalhos foram lidos e criticados. 

c) Material  e Método  (ou Metodologia):  Descrição  da metodologia  utilizada 
permitindo a compreensão e interpretação dos resultados e que possibilitem 
a repetição do experimento por outro pesquisador. Deve ser apresentado na 
seqüência cronológica de realização do trabalho. O uso de organismos vivos, 
exige a identificação dos mesmos  segundo as normas preconizadas. 

d) Resultados:  Esta  seção  deve  ser  escrita  com  o  verbo  no  tempo  passado  e 
conter uma exposição clara sobre o que foi observado, com apoio de tabelas, 
quadro  comparativos e ou  figuras em geral  (gráficos, desenhos, mapas, es‐
quemas,  fotografias, modelos,  fórmulas,  símbolos, diagramas, etc.). As  ilus‐
trações são numeradas com algarismos arábicos, seqüencialmente e devem 
conter uma legenda nas tabelas, a  legenda é colocada acima e nas figuras, é 
colocada sob as mesmas. Os dados numéricos devem ser submetidos a uma 
análise estatística. Neste item devem‐se evitar comentários e interpretações. 
Também  se devem  relatar os experimentos mal  sucedidos, os quais podem 
acontecer em qualquer investigação. 

e) Discussão: Nesta  seção  o  autor  deve  fazer  uma  consideração  objetiva  dos 
resultados apresentados,  ligando os novos fatos aos conhecimentos anterio‐
res. Deve  também, esclarecer as exceções, modificações e contradições das 
hipóteses,  teorias  e  princípios  relacionados  diretamente  com  o  trabalho 
realizado. E, finalmente, apontar possíveis aplicações dos resultados obtidos, 
bem como suas limitações. 

f) Conclusões:  Corresponde  à  apresentação  das  respostas  ao  problema  pro‐
posto, de modo ordenado, claro e conciso, sem comentários adicionais nem 
alusão a fatos novos. 

g) Recomendações: Compreende declarações concisas de ações que podem ser 
implementadas a partir das conclusões. 

 
ANEXOS OU APÊNDICES (OPCIONAL) 

Material complementar do texto, devendo ser incluído quando for extremamen‐
te necessário à sua compreensão. Podem ser tais como leis, questionários, estatísticas, 
que  se acrescenta a um  relatório  como esclarecimento ou documentação,  sem dele 
constituir parte essencial. Os anexos são enumerados com algarismos arábicos, segui‐
dos do título. 
 
    Ex.: ANEXO 1 – FOTOGRAFIAS,  
           ANEXO 2 ‐ QUESTIONÁRIOS 

 
A paginação dos anexos deve continuar a do texto. Sua  localização é no final da 



obra. 
 

AGRADECIMENTOS 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Todas  as  fontes bibliográficas  citadas no  texto, devem  figurar nesta  seção,  se‐
gundo as Normas da ABNT. Se for necessário fazer referência a material bibliográfico 
sem  alusão explícita no  texto,  colocar  logo  a  seguir  com o  título  “Bibliografia Reco‐
mendada”. 
 
GLOSSÁRIO (OPCIONAL) 

Vocabulário contendo o  significado de palavras ou expressões de natureza  téc‐
nica, de pouco uso, de uso regional ou de sentido obscuro.  
 
7. APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

Modo  de  organização  física  e  visual  de  um  trabalho,  levando‐se  em  consi‐
deração, entre outros aspectos, estrutura, formatos, uso de tipos e paginação. 
 
NEGRITO, GRIFO OU ITÁLICO 

São empregados para: 
 
a) palavras e frases em língua estrangeira; 
b) títulos de livros e periódicos; 
c) expressões de referência como ver, vide; 
d) letras ou palavras que mereçam destaque ou ênfase, quando não seja pos‐

sível dar esse realce pela redação; 
e) nomes de espécies em botânica, zoologia (nesse caso não se usa negrito); 
f) os títulos de capítulos (nesse caso não se usa itálico). 

 
MEDIDAS DE FORMATAÇÃO DO RELATÓRIO 
 

Margem superior:............ 2,5 cm 
Margem inferior:.............. 2,5 cm 
Margem direita:................ 2,5 cm 
Margem esquerda:............3,5 cm 
Entre linhas (espaço):........1,5 cm 
Tipo de letra....................... Times New Roman ou Arial 
Tamanho de fonte:............ 12 
Formato de papel:............. A4 (210 X 297 mm) 

 


