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  BIBLIOTECA 
 

Como Elaborar um Relatório Científico 
 

1. Conceito de Relatório 

É uma exposição escrita na qual se descrevem experiências, investigações, 

processos, métodos e análises. 

 

2. Objetivos de um Relatório 

 Divulgar os dados técnicos obtidos e analisados 

 Registar os dados técnicos com carácter permanente 

3. Fases de um Relatório 

3.1. Plano inicial  

 Determinação da origem 

 Preparação do relatório 

 Preparação do programa de desenvolvimento 

3.2. Colheita e organização da informação 

 Durante a execução do trabalho é feita a colheita e a organização do 

material necessário ao desenvolvimento do relatório. 

3.3. Redação 

 Recomenda-se uma revisão crítica do relatório, no que diz respeito ao 

conteúdo, à sequência das informações e à apresentação gráfica. 

4. Estrutura de um Relatório Técnico-Científico 

4.1. Capa 

 Título 

 Estabelecimento de Ensino 

 Disciplina 

 Nome do autor 

 Data de entrega do trabalho 

 Ilustração (facultativo) de acordo com o tema 
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4.2. Índice 

 Enumeração das principais divisões, secções e outras partes do trabalho. 

Deve aparecer no início do trabalho e é a primeira página a ser numerada. 

Deve seguir a sequência dos títulos e usar a numeração árabe. Os anexos 

devem utilizar numeração romana, independente em cada anexo. 
 

4.3. Lista de Tabelas e Figuras 

 As figuras (gráficos, desenhos ou fotografias) devem ser numeradas 

sequencialmente, em numeração árabe, de acordo com a ordem de citação 

no texto, e possuir legenda descritiva por baixo da imagem. Todas as figuras 

devem ter referências bibliográficas. 

 As tabelas devem ser numeradas sequencialmente, em numeração romana, 

de acordo com a ordem de citação no texto, e possuir legenda descritiva 

acima da ilustração e ser obrigatoriamente mencionadas no texto. Caso não 

tenham sido elaboradas pelos autores do trabalho, devem ter referências 

bibliográficas. 

 

4.4. Introdução / Fundamentação Teórica 

 A introdução deve definir de forma exata o tema do trabalho, enquadrando-o 

no contexto da literatura existente sobre o tema.  

 Uma boa introdução deve permitir ao leitor encontrar respostas para as 

seguintes questões: Qual o objetivo do trabalho/estudo? Em que medida vai 

contribuir para o aumento do conhecimentos nessa área?  
 

4.5. Metodologia 

 A metodologia, também definida como material e métodos/ protocolo 

experimental, tem o objetivo de descrever claramente e com rigor o que foi 

feito. 

 

4.6. Resultados 

 Consiste na apresentação dos resultados, qualitativos ou quantitativos, 

obtidos no estudo. Pretende-se apenas a sua descrição e não a sua análise. 

Podem ser apresentados em quadros, tabelas e/ou figuras, devidamente 

identificados com números e títulos. Não devem ser incluídas figuras nem 

quadros que não sejam mencionados no texto.  
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4.7. Discussão dos Resultados 

Nesta secção do trabalho devem relacionar-se: 

 O conhecimento teórico consultado 

 As hipóteses apresentadas 

 Os resultados obtidos enquanto evidência ou padrão 

A discussão pretende ser uma análise aprofundada da literatura consultada, 

salientando as semelhanças e as diferenças na perspetiva dos diferentes autores.  

 

4.8. Conclusão 

 É a síntese da reflexão feita no desenvolvimento do trabalho, na qual se 

deve dar resposta aos objetivos estabelecidos na Introdução. Devem ainda 

ser referidas as limitações do trabalho elaborado, as recomendações para 

futuros estudos e as implicações deste estudo para a prática.  

 

4.9. Anexos e Apêndices 

 Inclui textos ou documentos que complementam a pesquisa realizada. 

 É importante salientar a diferença existente entre apêndices e anexos. Os 

apêndices são os materiais elaborados pelo autor do trabalho, como, por 

exemplo, quadros, tabelas e traduções. Os anexos incluem documentos não 

elaborados pelo autor, mas que servem de suporte ou ilustração ao trabalho.  

 

4.10. Referências Bibliográficas 

 Deve incluir todas as obras consultadas e apenas essas.  

 Há vários modelos para citar a bibliografia. A Biblioteca disponibiliza a norma 

NP 405. 

5. Apresentação Gráfica 

Os trabalhos devem ser digitados em papel branco, formato A4, numa só face da 

folha, espaço 1,5 entre as linhas e letra de tamanho 12. Com exceção da capa, 

todas as páginas são numeradas em algarismos árabes, no canto inferior direito 

da folha. 


