Anexo D
Modelo de Relatório Final do Projeto de Pesquisa
(máximo de 20 páginas: arial 10 e espaço entre linhas 1,5)
O relatório final do Trabalho deve ser elaborado pelo bolsista de Iniciação Científica, sob a supervisão
do seu Orientador, e entregue na Coordenação de Pesquisa após 30 dias do término da vigência da
bolsa.

1. Capa de Identificação
Título do Projeto
Nome do Orientador (Pesquisador Responsável) e do Bolsista
Nome de Pesquisadores e alunos não-bolsistas que contribuíram para o trabalho como colaboradores
Instituições colaboradoras ou conveniadas
Data para entregar o Relatório final: 30 dias após o término da vigência da Bolsa de Iniciação Científica
2. Introdução
Apresentação (breve) das ideias levantadas no contexto do assunto proposto no Projeto de Pesquisa,
embasado na Literatura.
Objetivos do projeto.
3. Materiais e Métodos
Descrição detalhada do material utilizado para executar o Projeto de Pesquisa, bem como os procedimentos
adotados para realizar os protocolos experimentais e a análise estatística dos dados.
4. Resultados
Descrição dos resultados parciais ou finais coletados, os quais podem ser acrescidos de tabelas e gráficos.
5. Discussão e Conclusões
Discuta (deve ser mais extenso que a introdução) os resultados obtidos, de acordo com o que foi proposto e
demonstrando como os mesmos se comparam ou contribuem para o conhecimento científico na área.
6. Agradecimentos
Se for o caso, citar possíveis colaborações e, principalmente, as fontes de financiamento, incluindo
obrigatoriamente: Bolsa PIBIC-EMESCAM, PIBIC-FACITEC, PIBIC-FAPES ou PIBIC-CNPq.

7. Bibliografia
Deve conter as referências citadas no texto da introdução e discussão, principalmente aquelas que
podem

ser encontradas no PubMed e megaportal de periódicos da CAPES.

Lembre-se da regra: não listar sem citar e não citar sem listar.
8. Pontos Negativos
Liste e discuta os pontos negativos de seu projeto.
Descreva as sugestões para corrigir possíveis problemas.
9. Anexos (somente relatório final)
Resumo que foi submetido ao Congresso de Ciências da Saúde ou evento similar da EMESCAM.
Cópias de Resumos apresentados em outros eventos (se for o caso).
Cópias de Certificados de prêmios recebidos.
10. Declaração de Anuência da carga horária cumprida (deve constar como última página do relatório)
Declaro para a Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação que o aluno cumpriu ______horas semanais
com dedicação, autonomia e responsabilidade.
- Inserir: data, nome completo do orientador e alunos com assinatura de todos.

