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RESUMO 

Elemento obrigatório que deve ser redigido em paragrafo único. Constituído 

de uma sequência de frases concisas e objetivas, deve ressaltar o objetivo, o 

método, os resultados e as conclusões do trabalho, não ultrapassando 500 

palavras. Logo abaixo do resumo deve figurar a expressão: Palavras-chave: 

separadas entre si por ponto e finalizadas por ponto, conforme ABNT NBR 6028. 

Deve-se incluir pelo menos três palavras-chave. 

No resumo devem-se evitar: a) símbolos; b) fórmulas; c) equações; d) 

diagramas; e) citações de autores, etc que não sejam absolutamente necessários; 

quando seu emprego for imprescindível defini-los na primeira vez que aparecerem. 

 

RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS 

A redação do relatório deve refletir o poder de síntese do seu autor, 

portanto, todos os itens aqui referidos devem estar contidos entre um mínimo de 3 

e um máximo de 10 páginas, excetuando-se capa e sumário. Utilize as 

formatações de página, espaçamento e fonte aqui apresentados (Fonte Arial 12, 

espaçamento entre linhas 1.5, folha tamanho A4, margens padrão do Word). 

Este campo serve para descrever todas as etapas planejadas e descritas 

no projeto de pesquisa, e possíveis adequações que foram necessárias na 

metodologia para poder atingir o objetivo. Além disso, neste campo devem-se 

incluir outras atividades ligadas ao projeto tais como participação em projetos de 

pesquisa, eventos científicos, apresentação de trabalhos, entre outros que julgar 

adequado. Em caso positivo, favor incluir uma cópia do certificado no relatório 

final. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS FINAIS  

A descrição dos resultados finais deve ser claro, sucinto e direto. 

Recomenda-se incluir gráficos, tabelas ou figuras para ilustrar o conteúdo 
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apresentado neste item. Associados à apresentação dos dados, deve-se 

desenvolver a discussão, na qual se compara e contrasta os resultados obtidos na 

sua pesquisa com os alcançados por outros pesquisadores em estudos 

semelhantes. Adicionalmente, devem ser assinalas as aplicações práticas ou 

teóricas dos resultados obtidos, com indicação clara das limitações impostas, 

justificando seus resultados. O relatório poderá ser apresentado em formato de 

artigo científico tanto na língua portuguesa como inglesa. 

 

DIFICULDADES ENCONTRADAS 

Este campo serve para relatar possíveis intercorrências durante o 

desenvolvimento do projeto e como as mesmas foram sanadas a fim de concluir o 

projeto inicialmente proposto. 

 

CONCLUSÃO 

Síntese final do projeto, na qual se apresentam conclusões 

correspondentes aos objetivos ou hipóteses. 

A conclusão pode ser escrita na forma de parágrafos ou itens. Deve ser 

apresentada de maneira lógica, clara e objetiva, fundamentada nos resultados e 

na discussão, respondendo à proposição. Portanto, não se permite a inclusão de 

dados novos nesta seção e nem citação de autores. 

 

REFERÊNCIAS  

As referências das publicações da Faculdade São Leopoldo Mandic de 

Araras são organizadas segundo o estilo Vancouver. As referências devem ser 

apresentadas em ordem alfabética e não devem ser numeradas. Para todas as 

referências cite até seis autores. Caso existam mais que seis autores, cite os seis 

primeiros seguidos da expressão et al. 
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS E ATIVIDADES 
EXTRACURRICULARES 

Indicar a apresentação de trabalhos em eventos científicos, participação em 

cursos, palestras, e outras atividades extracurriculares. 

 

 


