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O relatório deve ser editado em computador tamanho A4, com margens superior,
inferior, esquerda e direita iguais 2,5cm, fonte “Times New Roman” e tamanho 12 pts.
O relatório deve ser composto de:
 páginas pré-textuais: página de rosto, página de resumo e índice
 texto
 anexos (optativo).
1. PÁGINAS PRÉ-TEXTUAIS
1.1.

Página de rosto

Deve conter:
Nome da Universidade, da Unidade e Departamento do orientador
Título do projeto
Nome completo do estudante bolsista ou voluntário
Nome completo do professor orientador e co-orientador
Nota explicativa mencionando: Relatório Final, referente ao período (especificar os
meses relacionados ao período do relatório), apresentado à Universidade Federal de
Ouro Preto, como parte das exigências do programa de iniciação cientifica / (Nome da
agência financiadora da bolsa, se houver).
 Local: Ouro Preto - Minas Gerais - Brasil
 Data: mês e o ano de entrega do relatório






1.2.

Página de resumo e assinaturas

Esta página contém o título do projeto e um resumo com os objetivos do trabalho, resultados
alcançados e conclusões, seguido dos nomes e assinaturas do orientador, co-orientador (se
houver) e do bolsista.
2. TEXTO, SUBDIVIDIDO EM CAPÍTULOS
I. Introdução incluindo a caracterização do problema estudado e sua importância
II. Objetivos
III. Revisão de literatura (caso o orientador julgue necessário)
IV. Material e Métodos
IV. Resultados e Discussão
V. Conclusões
VI. Referências bibliográficas
3. ANEXOS


Ficha de avaliação final do bolsista (disponível em www.propp.ufop.br/pesquisa, seção
downloads)
 Dados relevantes e não inseridos no texto.
 Caso as atividades conduzidas tenham gerado publicação em anais de congresso ou revistas
especializadas, incluir cópias na forma de anexos.
Campus Universitário – Morro do Cruzeiro - ICEB II - Sala 29 - 35400-000 – Ouro Preto (MG) - Brasil
Homepage: http://www.propp.ufop.br – Email: pesquisa@ufop.br - Telefone: (0XX31) 3559-1368

