
O relatório: 

• ...descreve um determinado trabalho, atividade ou pesquisa realizada e seus 
resultados [parciais].  
 

• ... deverá apresentar uma linguagem simples, clara e objetiva. 
 

• ...além da coerência lógica e coesão textual, é importante prestar atenção às 
normas técnicas padronizadas. 
 

• ...sua finalidade é acadêmica e de divulgação científica. 



Qual importância das normas? 

• “A normalização bibliográfica é uma atividade reguladora, unificadora de 
formatos, procedimentos, a qual objetiva facilitar o registro, a transferência e a 
recuperação de informações, garantindo ainda uma padronização que facilita o 
uso e a disseminação de conteúdos dos documentos” (SANTOS, 2012). 
 
 
• Padronização: aceitação na comunidade acadêmica + a organização e 

escrita permite ao leitor encontrar facilmente a informação.  



• Formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm), branco e liso, sempre na frente das folhas. 

• Margens: superior e esquerda: 3 cm. / direita e inferior: 2 cm 

• Fonte: Times New Roman 

• Tamanho fonte 12 : para o texto. 

• Tamanho fonte 10 : para citações longas (mais de três linhas), paginação, notas de 
ilustração e rodapé. 

• Texto em cor preta. Colorido apenas para as ilustrações e gráficos. 

• A numeração deve ser em algarismos arábicos, sempre no canto superior à direita. 

• Espaço entrelinhas : 1,5 para o texto. 

• Espaço simples : citações longas e notas de rodapé dentro do corpo do trabalho, 
legendas de ilustrações e de tabelas. 

• As referências bibliográficas devem vir em espaço simples e separadas entre si por 
espaço 1,5. 

• Todas as folhas a partir da folha de rosto devem ser contadas, sendo que a 
numeração deve ser colocada a partir da primeira página textual da introdução. 

Apresentação 





Estrutura: 



Elementos pré-textuais: 

•Capa 

 

•Lista de tabelas, gráficos e quadros etc 

 

•Sumário 

 

Elementos textuais: 

•introdução: objetivo principal é situar o leitor no contexto da pesquisa. Seu caráter é 
didático.  

 

•Desenvolvimento do trabalho: Pode-se dividir o desenvolvimento em tantas partes 
quantas forem necessárias, utilizando-se para isso os capítulos, as seções e as 
subseções, tendo o cuidado de não perder a unidade (ver a pág. seguinte).  

Estrutura (cont.): 

explicar, discutir, analisar, criticar, demonstrar, apresentar o 
problema e soluções. 
 



1 AS CIÊNCIAS ATUARIAIS 
1.1 SOBRE A TEORIA DA PROBABILIDADE  
1.2 A TEORIA DA PROBABILIDADE APLICADA AS CIÊNCIAS ATUARIAIS 
1.2.1 Estudo de caso 1 
1.2.2 Estudo de caso 2 
2 A PREVIDÊNCIA PRIVADA BRASILEIRA 
2.1 HISTÓRICO  
2.2 REGIMES PREVIDENCIÁRIOS 

Ex.: 



Estrutura (cont.) 

Elementos textuais: 

• conclusão: retomada do problema + síntese das conclusões e avaliação.  

 

• notas: observações e complementações. 

 

• citações: transcrição ou paráfrase direta ou indireta das informações colhidas em 
outras fontes consultadas. 

 

• Bibliografia/referências: lista ordenada das referências das obras citadas, 
consultadas ou indicadas. 

 

Elementos pós-textuais:  

• apêndice: texto ou informações complementares elaborados pelo autor.  

 

• anexo: documento acrescentado para provar, ilustrar ou fundamentar o texto. 



Monografias no todo 

 

CASTRO, C.M. A prática da pesquisa. São Paulo: Mc-Graw-Hill do Brasil, 1978. 156 p. 

 

LEITE, Sonia. Memória da comunidade da Serrinha. 1997. 203 f. Dissertação 
(Mestrado em Memória Social e Documento)—Centro de Ciências Humanas, 
Universidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1997. 

 

FURTADO, C. Criatividade e dependência na civilização industrial. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1978. Disponível em:<http://www.minerva.ufrj.br>. Acesso em: 16 jan. 2001. 

 

 

 

 

Referências: 



Parte de monografias 

 

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G; SCHIMIDT, J. 
(Org.). História dos jovens 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16. 

 

LICHA, Isabel. La globalización de la investigación académica en America Latina. In: 
______. La investigación y las universidades latinoamericanas en el umbral del siglo 
XXI : los desafios de la globalización. México : Union de Universidades de America 
Latina, 1996. cap. 1, p. 23–64. 
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Referências (cont.): 



Artigos e/ou matérias de revista, boletim etc. 

 

ARAÚJO, Vânia Maria Rodrigues Hermes de. Informação: instrumento de dominação e 
de submissão. Ciência da Informação, Brasília, v .20, n. 1, p. 37-44, jan./jun. 1991. 

 

LIEVENS, A.; MOENAERT, R. K. Project team communication in financial service 
innovation. J. Manag. Stud., v. 37, no. 5, Jul. 2000. Disponível em: 
<http://webofscience.fapesp.br/CIW.cgi>. Acesso em: 20 dez. 2000. 

 

BYRNE, J. A explosão de cursos para executivos nos EUA. Gazeta Mercantil, São Paulo, 
4 fev. 1992. Administração e Serviços, p. 28. 

 

 

 

 

 

 

 

Referências (cont.): 



Trabalhos apresentados em congressos, seminários etc. 

 

CORDEIRO, Rosa Inês de N. Descrição e representação de fotografias de cenas e 
fotogramas de filmes: um esquema de indexação. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 16., 1991, Salvador. Anais... Salvador : APBEB, 
1991. v. 2, p. 1008-1022. 
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www.im.ufrj.br/biblioteca 
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