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Orientações: Este documento deve ser utilizado como modelo para a elaboração do Relatório Final dos Subprojetos do programa Institucional de Iniciação Científica da UFES. Deve-se utilizar na elaboração do relatório alinhamento justificado e fonte Times New Roman, corpo 10 com espaçamento entre linhas de 1,5, e tamanho 12 para títulos.

Resumo: Antes do corpo do texto, deve ser incluído o resumo do trabalho, que deve conter uma breve descrição do subprojeto com seus objetivos e justificativas, metodologia e resultados obtidos. O resumo deve conter no máximo 200 palavras, em itálico.

Palavras chave: Devem fornecer ao leitor uma idéia dos principais temas de interesse de que trata a pesquisa.

1 – Introdução:
O Relatório Final de Iniciação Científica deverá ser enviado pelo orientador através da intranet da PRPPG (http://portais.ufes.br/posgrad/), utilizando o link “Iniciação Científica” disponível no menu “pesquisa/projetos”. O restante deste documento apresenta instruções de conteúdo e formatação para a elaboração do Relatório Final.
O texto deve ser preparado de acordo com as seguintes instruções: (i) o documento não deve exceder 15 páginas de formato A4 com margens de 3 cm (em todos os lados), usando fonte Times New Roman, corpo 10 com espaçamento entre linhas de 1,5 e tabulação de 1 cm no início de cada parágrafo, (ii) as citações e referências bibliográficas devem seguir o formato da ABNT, (iii) a seção de referências bibliográficas deve conter apenas artigos citados no texto, ou seja, “não liste se não citar” e “não cite se não listar”, (iv) os títulos das seções e seus conteúdos devem seguir as recomendações descritas no corpo do texto deste modelo, (v) o cabeçalho das páginas deve ser mantido de acordo com a formatação deste modelo (Times New Roman, corpo 9, alinhado à direita), sendo que a quarta linha do cabeçalho deve ser alterada para descrever a Grande Área de Conhecimento do projeto, isto é, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas ou Lingüística, Letras e Artes.
 Na introdução, o autor deve apresentar uma descrição geral do tema de estudo, mostrando a relevância do tema estudado, citando, sempre que possível, trabalhos de outros autores para permitir a contextualização de sua pesquisa. O autor também deverá delimitar claramente seu subprojeto dentro do projeto de pesquisa de seu orientador. 

2 – Objetivos
Descreva de maneira simples e clara os objetivos do subprojeto.

3 – Metodologia
Definir, com base na revisão bibliográfica ou em trabalhos preliminares, a metodologia que deverá ser utilizada para testar a hipótese formulada e atingir os objetivos estabelecidos. Apresentar o procedimento de trabalho, o material que deverá ser utilizado, o tratamento da informação e o procedimento estatístico, se for o caso.

4 – Resultados
Descreva aqui os resultados ou respostas encontrados durante o trabalho, apresentando os dados/informações obtidos(as) ou coletados(as) e incluindo ilustrações, figuras, fotos ou esquemas. 
Ilustrações, tabelas ou figuras devem ser numeradas sequencialmente, de acordo com os esquemas de formatação e legendas indicados na Tabela 1 e Figura 1. Cada legenda deve ser informativa, com texto alinhado à esquerda, descrevendo o que é mostrado.

Tabela 1. Exemplo de formatação de uma tabela para a apresentação de resultados.
Grupos de idade
[meses]
Número de indivíduos no grupo
Indivíduos viáveis
[%]
0 – 10
20
9,0
10 – 15
20
10,0
15 – 20
25
4,0
Acima de 20
15
3,4
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(a)					(b)
Figura 1. Exemplo de conteúdo e formatação de uma figura, onde são apresentadas (a) fotografia do modelo de edificação utilizado em um experimento e (b) representação esquemática do comportamento do escoamento sobre a edificação. Fonte: Toledo e Pereira (2004).

5 – Discussão e Conclusões:
A apresentação dos resultados obtidos deve ser seguida de uma seção contendo a discussão sobre o significado dos resultados obtidos. Preferencialmente, as discussões devem contemplar os seguintes aspectos: 
	O que estas respostas ou dados obtidos significam? 
	Como elas ajudam a resolver o problema? 
	Descrição dos dados à luz da literatura, isto é, como as respostas obtidas se comparam com os dados de literatura.

Quais as possíveis fontes de erro e seu efeito sobre os dados ou análises?
	Quais as principais dificuldades encontradas? 
Quais as perspectivas de continuidade do trabalho?
Se seus experimentos ou análises falharam, quais as sugestões para corrigir o problema?
Opcionalmente, conforme as especificidades de cada área do conhecimento, o autor pode utilizar a Seção 4 para apresentação de resultados e sua discussão, deixando a Seção 5 apenas para as conclusões. Neste caso, o título da Seção 4 deverá ser “Resultados e Discussões” e da Seção 5 será “Conclusões”, que deve apresentar um breve resumo dos resultados (ou respostas) mais significativos obtidos, fazendo uma análise crítica do trabalho e descrevendo as perspectivas de continuidade do trabalho.
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LEMBRE-SE: O RELATÓRIO FINAL É INDIVIDUAL E DEVE SER ESCRITO PELO BOLSISTA/VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, SOB A SUPERVISÃO DO SEU ORIENTADOR. O RELATÓRIO DEVERÁ SER ENVIADO PELO ORIENTADOR ATRAVÉS DO SISTEMA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIIC) ATÉ A DATA LIMITE DE ESTABELECIDA NO EDITAL. O LINK PARA ENVIO DO RELATÓRIO ESTÁ DISPONÍVEL NO SISTEMA DO PIIC A PARTIR DO DIA DE INÍCIO DE ENVIO ESTABELECIDO NO EDITAL.
O ENVIO DO RELATÓRIO FINAL APÓS A DATA LIMITE ESTABELECIDA IMPLICARÁ NO IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO ORIENTADOR DO(S) E DOS BOLSISTA(S) OU VOLUNTÁRIO(S) EM FUTURAS EDIÇÕES DO PIIC, CONFORME PREVISTO NO INCISO V DO ITEM 11º DO REGULAMENTO GERAL DO PIIC, DISPONÍVEL NO SITE DA PRPPG.



