
 

INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO DO RELATÓRIO DA 4ª MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2019 

 

» Siga as instruções abaixo que especificam quais os procedimentos necessários para realização 

de um relatório completo e satisfatório. Lembre–se que o não cumprimento das instruções poderá 

comprometer sua nota. Bom trabalho.  

1. INTRODUÇÃO 

 Desenvolver genericamente o tema; 

 Anunciar a ideia básica; 

 Delimitar o foco da pesquisa; 

 Situar o tema dentro do contexto geral da sua área de trabalho; 

 Descrever as motivações que levaram à escolha do tema; 

 Definir o objeto de análise: o que será estudado? 

2. OBJETIVOS 

São as metas que se pretende atingir com a elaboração da pesquisa. Indicam o que o estudante realmente 

deseja fazer. 

3. JUSTIFICATIVA 

Você vai descrever a importância da sua pesquisa, para quem serve, o que motivou a preferência pelo 

tema apresentado, e acima de tudo, qual a relevância do seu trabalho do ponto de vista pessoal, 

acadêmico, profissional e social. 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

É o que possibilita fundamentar, dar consistência a todo o estudo. Tem a função de nortear a pesquisa, 

apresentando um embasamento da literatura já publicada sobre o mesmo tema, demonstrando que o(a) 

pesquisador(a) tem conhecimento suficiente em relação a pesquisas relacionadas e a tradições teóricas 

que apoiam e cercam o estudo. 

Ele deve conter um apanhado do que existe, de mais atual na abordagem do tema escolhido, mesmo que 

as teorias atuais não façam parte de suas escolhas. 

5. METODOLOGIA 

Nesta etapa devemos responder ás seguintes perguntas: Como? Com quê? Com quem?. O Aluno deverá 

fazer o traçado sistematizado de o caminho a seguir e selecionar as principais estratégias para a efetivação 

e execução do projeto de pesquisa. 

6. RESULTADOS / DISCUSSÃO 

É quando são descritos, explicados e discutidos os resultados, utilizando-se referencial teórico, a fim de 

argumentar e sustentar o que foi encontrado.  

 

 

 



 

RELATÓRIO DA 4ª MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2019 

Nome do aluno: __________________________________________________________  Nº__________ 

Ano/Série / Turma: __________ 

1. Nome do projeto: ___________________________________________________ Turma: (             ) 

2. Resumo do projeto (Introdução): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. Objetivo do trabalho:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. Materiais utilizados:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. Desenvolvimento (como foi feito o procedimento / apresentação): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Ao final do trabalho, analise o resultado da apresentação ou do experimento em questão (Metodologia): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 



7. Alunos / turma que apresentaram o trabalho: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

8. Além da analise do projeto, faça uma pesquisa sobre o assunto, complementando seu relatório.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

9. Conclusão (Resultado e Discussão) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORIENTAÇÕES QUANTO A ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS 

 

Os alunos que optaram por não desenvolver Projetos ou seus 

projetos foram indeferidos deverão elaborar 03(três) 

RELATÓRIOS, conforme REGULAMENTO afixado, em todas as 

salas de aula e no mural da 16ª FEIRA MULTICULTURAL e 4ª 

MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 

 

Leia-se no regulamento: 

“OS ALUNOS QUE NÃO SE INSCREVEREM OU TIVEREM SEUS PROJETOS 

INDEFERIDOS, DEVERÃO ESCREVER RELATÓRIOS  REFERENTES A TRÊS 

PROJETOS DA MOSTRA PARA GARANTIR A NOTA. OS RELATÓRIOS SÃO 

INDIVIDUAIS E SERÃO AVALIADOS PELOS PROFESSORES. QUALQUER 

IRREGULARIDADE (CÓPIA, PLÁGIO, DISCORDÂNCIA COM O TEMA) O 

ALUNO SERÁ PENALIZADO. OS RELATÓRIOS DEVERÃO SER ENTREGUES À 

COFM ATÉ O DIA 04/10/2019,  IMPRETERÍVELMENTE.” 
 

 

 IMPORTANTE:  
 

 Os formulários para elaboração dos relatórios estão 

disponíveis em PDF e no link na área do aluno no site do Colégio. 

 O aluno poderá optar em fazer em casa ou na Sala Google For 

Education. 

 Os alunos que por ventura não podem realizar em casa ou, que 

não possam vir no contraturno, deverão pegar seu formulário na 

Reprografia do Colégio até sexta-feira (27/09/2019), às 16h ou na 

área do aluno na página do Colégio.  

Os alunos terão direito a três (3) vias para a elaboração dos 

relatórios. Se precisar de mais cópias ficará sob a responsabilidade 

do aluno. 
 

 

 

Atenciosamente, 

COFM 

 

Em 03/05/2019. 



16ª FEIRA MULTICULTURAL E 4ª MOSTRA DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

RELEITURA DO REGULAMENTO: 

A feira ocorrerá no dia 29 de setembro de 2018 no 

Colégio La Salle - Sobradinho, horário das 8h30min às 12h.  

 O grupo só poderá deixar o local após ser avaliado e ao 

término das atividades, mesmo que o horário acima estipulado seja ultrapassado.   

 Qualquer componente ou o grupo em sua totalidade 

que não estiver presente durante a apresentação feita aos avaliadores receberá nota ZERO na apresentação 

do projeto. 

 A falta de qualquer componente do grupo), sem justificativa legal implicará em o aluno a perda dos 

6,0 pontos referentes à sua apresentação.  

 

 Durante todo o evento os alunos precisam estar com camiseta de uniforme e calça jeans. É obrigatória a 

utilização de crachá (tamanho padrão, digitalizado e com a logo do La Salle) para identificação.  

 Na medida em que os trabalhos serão deferidos já será disponibilizado o número do stand, não podendo 

ser alterado posteriormente. 

 Não será permitida participação externa para montagem dos stands. 

 Durante a montagem dos stands e, também, durante a apresentação dos projetos, é necessária a 

fixação da cópia do projeto deferido, em local visível, para a devida conferência e identificação dos 

trabalhos apresentados, feitas pelos professores avaliadores. 

 

 NÃO SERÁ PERMITIDO:  

 

- Trazer animais vivos, salvo autorizado pelo (a) professor (a) do projeto 

- Trazer pessoas de fora da escola para apresentar trabalho.  

- Apresentar trabalhos que coloquem em risco a segurança dos colegas e da escola.  

- Trocar de subtema após deferimento do projeto inicial. 

- Mudar de equipe após a inscrição. 

- Utilizar som, música no ambiente da Feira, salvo quando for necessário para apresentação do Projeto. Nesse 

caso, somente sonorização ambiente e durante a exposição. 

- Se o trabalho não estiver de acordo com a descrição inicial, não será pontuado.  

- Cada grupo será responsável pelo seu material de apresentação (stands, carteiras, cadeiras, cartazes e 

outros) e ao término da exposição, somente após o meio-dia, deverá colocá-las nos seus devidos lugares, 

organizando seus espaços e depositando na lixeira o material não mais utilizado. O não cumprimento implicará 

penalização.  

- A escola não fornecerá materiais, como: equipamentos eletrônicos, extensão elétrica, cartazes (mapas 

educativos), microfone, fita adesiva, cola, etc.  

 

Parágrafo único: Durante a feira, a Coordenação de Turno e os professores serão responsáveis por 

verificarem a disciplina, a organização e a limpeza dos stands.   

Atenciosamente, 

COFM 

Em 02/05/2019 


