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NOTA:
O trabalho não deve conter identificação dos autores. Isto é importante
para que os avaliadores não tenham conhecimento da identidade dos
avaliados.

Resumo
O resumo deve explicar, sucintamente:
O que foi feito: (Pesquisa? Trabalho experimental? Propostas? Qual o tema? ...)
Como foi feito: (Que métodos utilizados? Experiências de laboratório?
Pesquisas em livros e na Internet? Inquéritos? Entrevistas? ...)
Principais resultados obtidos: (Há resultados? Bons ou maus? São
estatisticamente válidos? Que conclusões se tiram?)
Importância e alcance do trabalho: (Tem resultados importantes? Apresenta
dados importantes de uma região, escola, cidade ou país? Resultados diferentes dos de
outros trabalhos semelhantes? Tem propostas inovadoras?)
Usar no máximo 500 palavras.

Abstract
Opcional:
Incluir tradução do resumo para Inglês.

1. Introdução
Aqui deve introduzirse o tema e o trabalho, indicando:
•
•
•
•

•

•

Qual o assunto do trabalho?
O que se fez (mais alargado do que no resumo)?
Que objectivos se pretendia atingir?
Já alguém fez trabalhos parecidos? Quem e que resultados obteve?
◦ Nota: é fundamental citar correctamente os trabalhos e os autores, indicando um
número e depois no fim do relatório os dados completos. Exemplo: “O livro
'Receitas Vegetarianas' [1]...”
Estiveram envolvidas algumas entidades? Quais e porquê? (Escolas? Empresas?
Associações? Etc.) Se sim, apresentar brevemente essa entidade (história, área de
negócio, estrutura organizativa, etc., podem ser dados importantes).
Estrutura deste documento: quais os capítulos, o que é abordado em cada um deles,
sucintamente.

2. Trabalho realizado
Explicar detalhadamente:
● o que foi feito
● como foi feito
● quando foi feito
● porquê a adopção das soluções descritas e não outras
Notas:
Pode ser apenas um ou vários capítulos, mas o trabalho todo não deve ter mais
de 15 páginas.
● Listagens extensas podem ir para anexo.
● Sempre que houver utilização do trabalho de outros autores, é importante
indicar o número da referência [x]. Se foram consultados websites de autor
desconhecido ou outras fontes das quais se têm poucos dados, pode ser suficiente
esclarecer isso em nota de rodapé.
● Se forem apresentados dados, é importante referir onde se obtiveram e
confirmar a sua validade.
● Se forem produzidos dados novos no trabalho, é importante justificar a sua
validade. Exemplos:
○ Foi realizado um inquérito? A quantas pessoas? Estas pessoas representam
correctamente um grupo, comunidade, região ou país?
○ Foi realizada uma experiência? Em que condições?
●

3. Conclusões e trabalho futuro
Resumir aqui:

●
●
●
●
●
●
●

O que foi feito
como foi feito
resultados
importância
principais dificuldades, se as houve
o que falhou, se falhou alguma coisa
o que no futuro pode ser feito ou melhorado

Referências
Listagem dos livros/revistas/etc. que serviram de suporte à escrita deste documento e ao
desenvolvimento do trabalho.
As obras aqui especificadas devem ter referências no relatório (ex: [1] para referenciar
a primeira obra).
Se forem indicados websites, devem ser indicados também o autor e a data em que a
referência foi consultada.
Não indicar obras que não foram referenciadas durante o relatório.
Exemplo:
[1] Centro Vegetariano (autor), “Receitas Vegetarianas” (título), Edição Centro
Vegetariano, Fev. 2007 (data), ISBN 9789899535503.

