Instruções – PIBITI CNPq 2018/2019


Instruções para a Elaboração do Relatório Parcial

Itens Obrigatórios:
‐ Capa com Título do Projeto, nome do orientador e co‐orientador (se for o caso), período a que
se refere o relatório (mês/20xx a mês/20xx);
‐ Introdução; objetivos; justificativa; fundamentação teórica; metodologia; resultados
parciais/discussão; cronograma de etapas a seguir; referências bibliográficas;
‐ Carta de parecer do orientador.
Formatação:
‐ Software: Word – Página Formato: A4 ‐ Espaçamento entre linhas: 1,5 cm – Fonte: Times New
Roman, tamanho 12 ‐ Margens: Superior e inferior: 2,5 cm, direita e esquerda: 3,0 cm;
‐ As páginas deverão ser numeradas no lado direito superior (a contar da Introdução até as
Referências Bibliográficas);
Não deverá exceder 15 páginas (a contar da Introdução até as Referências Bibliográficas), exceto
anexos.
Entrega:
O relatório parcial deverá ser entregue em arquivo eletrônico em editor Word, por meio do e‐
mail pict@cps.sp.gov.br, devendo o mesmo estar assinado pelo estudante e orientador na
última folha (logo após referências bibliográficas). No e‐mail indicar assunto “PIBITI CNPq 2018‐
2019_Nome completo do(a) aluno(a)_Relatório Parcial”.


Instruções para a Elaboração do Resumo Expandido

TÍTULO DO TRABALHO: LETRAS MAIÚSCULAS, UTILIZANDO FONTE TIMES NEW ROMAN, CORPO
12, EM NEGRITO, CENTRALIZADO
Nome Completo do Aluno 1; Nome Completo dos Co‐orientadores (se for o caso) 2 Professor
Orientador 3
Aluno do CST......................; e‐mail:.......................1
Professor da (FATEC OU OUTRA IES); e‐mail..............................................2
Professor da FATEC Xxxxxxxx; e‐mail............................3
Área do Conhecimento:
Palavras‐chave: tttttt; uuuuu; vvvvvv; xxxxxx; yyyyy.
INTRODUÇÃO
Deve ser breve e conter a justificativa do problema estudado de forma clara, utilizando‐se
revisão de literatura.

OBJETIVOS
Constar os objetivos do trabalho realizado.
METODOLOGIA
Deverá ser suficientemente clara, de modo que o leitor entenda e possa reproduzir os
procedimentos utilizados. Deve conter as referências da metodologia de estudo e/ou análises
laboratoriais empregadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Deverá conter os dados obtidos, podendo ser apresentados, também, na forma de Tabela,
Gráfico e/ou Figura. A discussão dos resultados deve estar baseada e comparada com a
literatura utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua relevância, vantagens e possíveis
limitações.
CONCLUSÕES
Concluir se os objetivos foram alcançados, tomando como referencial a discussão dos
resultados. Apresentar, se necessário, sugestão para futuras pesquisas relacionadas ao projeto
desenvolvido.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Trabalhos citados no texto)
Devem ser listadas em ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais
autores, separar por ponto e vírgula. Os títulos dos periódicos não devem ser abreviados. As
referências não deverão apresentar numeração e a cada referência deve constar o espaçamento
de uma linha.
AGRADECIMENTOS (Opcional)
Expressar os agradecimentos ao órgão que concedeu a bolsa, às instituições e às pessoas que
contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa, seja em forma de apoio financeiro, de
infraestrutura ou científico.
Formatação:
‐ O resumo deverá ter: no mínimo 2 páginas e no máximo 4 páginas.
‐ Dentro do texto poderá ser inserido até três figuras/fotos, gráficos ou tabelas.
Obs.: A imagem deve preferencialmente ser convertida em “JPEG” antes de ser inserida no
Texto.
Gráfico ou Tabela – inserir no texto Word como figura.
‐ Software: WORD.
‐ Tamanho do Papel A4 (210 x 297 mm) – Disposição: Retrato. ‐ Margens: Superior e Inferior =
2,5 cm, Direita e Esquerda = 3,0 cm.
‐ Fonte: Times New Roman tamanho 12.
‐ Espaçamento entre linhas: Simples.
‐ O título do trabalho deve ser em: Negrito, Letras Maiúsculas e Centralizadas. ‐ Dar
espaçamento de 2 linhas entre o título e nome do aluno.
‐ Dar espaçamento de 1 linha ao término de cada item.
‐ Não utilizar parágrafos no texto.
‐ Referências Bibliográficas: não deverão apresentar numeração e a cada referência deve
constar o espaçamento de uma linha.

Entrega:
O resumo expandido deverá ser entregue em arquivo eletrônico em editor Word, por meio do
e‐mail pict@cps.sp.gov.br. No e‐mail indicar assunto “PIBITI CNPq 2018‐2019_Nome completo
do(a) aluno(a)_Resumo Expandido”.

Atenção:
Obs. 1: não serão aceitos Resumos Expandidos fora do especificado acima. A correção deverá
ser feita pelo próprio aluno e orientador. Os Resumos que não forem entregues no prazo
estabelecido não serão incluídos no caderno de anais.
Obs. 2: deverão ser seguidas as normas da ABNT para citações bibliográficas, para formatação
de quadros, figuras e tabelas e para a elaboração das referências bibliográficas.


Instruções para a Elaboração do Relatório Final

Itens Obrigatórios:
‐ Capa com título do Projeto, nome do orientador e co‐orientador (se for o caso), período a que
se refere o relatório (mês/20xx a mês/20xx);
‐ Introdução; fundamentação teórica; metodologia; resultados/discussão; conclusão;
referências bibliográficas;
‐ Carta de parecer do orientador.
Formatação:
‐ Software: Word – Página Formato: A4 ‐ Espaçamento entre linhas: 1,5 cm – Fonte: Times New
Roman, tamanho 12 ‐ Margens: Superior e inferior: 2,5 cm, direita e esquerda: 3,0 cm;
‐ As páginas deverão ser numeradas no lado direito inferior (a contar da Introdução até as
Referências Bibliográficas);
Não deverá exceder 20 páginas (a contar da Introdução até as Referências Bibliográficas), exceto
anexos.
Entrega:
O relatório final deverá ser entregue em arquivo eletrônico em editor Word pelo e‐mail
pict@cps.sp.gov.br, devendo o mesmo estar assinado pelo estudante e orientador na última
folha (logo após referências bibliográficas). No e‐mail indicar assunto “PIBITI CNPq 2018‐
2019_Nome completo do(a) aluno(a)_Relatório Final”.

