Exemplo de título de relatório técnico
(Nome do Curso) (Semestre e Turma)
(Nome do Aluno1); (Nome do Aluno2); (Nome do Aluno3); (Nome do Aluno4)
Entregue a (nome do professor) professor da disciplina (Nome da Disciplina)

Resumo: Deve ser apresentado aqui o resumo do relatório
técnico. Este deve estar limitado a 250 palavras.
Palavras-chave: Escolher em torno de 3 palavras e no máximo
de 10 palavras que identifiquem o tema de seu relatório.

I.

INTRODUÇÃO

Nesta seção deve ser apresentada uma breve introdução do
relatório. Devem-se expor as finalidades e os objetivos do
trabalho para que o leitor se familiarize com seu conteúdo.

TAMANHOS E

TABELA I
ESTILOS DA LETRA TIMES NEW ROMAN EMPREGADA NA
COMPOSIÇÃO DESTE RELATÓRIO

Tamanho

Utilização

9

Resumo e palavras-chave,
texto em figuras e tabelas
e referências.

Aparência Especial

10

Texto normal e equações

11
24

Nomes dos autores
Título

TÍTULOS DE
SEÇÕES
Sub-seções

II. EXPERIMENTO
Com o relatório já apresentado, devem-se apresentar os
materiais e os procedimentos utilizados para alcançar os
objetivos traçados. É interessante utilizar figuras, desenhos
esquemáticos ou fotos para descrever o experimento
realizado.
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Fig. 2. Exemplo de gráfico utilizado para apresentar resultados.

IV. CONCLUSÃO
Fig. 1. Exemplo de um experimento.

III. RESULTADOS
Nesta seção deve mostrar os resultados obtidos através da
utilização dos materiais e equipamentos listados
anteriormente. Devem ser realizadas todas as observações
pertinentes ao entendimento da prática laboratorial. Neste
espaço também deve ser escrita a análise do grupo a respeito
deste experimento. Podem-se usar tabelas, figuras e gráficos
para apresentar esses resultados.

Assim que apresentadas todas as observações e análises
obtidas por meio da prática em laboratório, deverá ser
escrita uma conclusão a respeito desta. Neste espaço
deverão ser escritas as considerações finais sobre o
experimento e quais foram os objetivos alcançados. Pode-se
também realizar sugestões sobre possíveis modificações
para trabalho futuros.
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