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A. ESTRUTURA DO RELATÓRIO 
 

PARTES do RELATÓRIO DESCRIÇÃO 
Capa Ver exemplo de capa, em final deste doc.. 
Página de rosto Inclui os elementos presentes na capa. 
Sumário Não é necessário. 
Índice Identifica as várias partes do relatório e 

respectiva paginação.: páginas antes da 
introdução, introdução, capítulos, conclusão, 
bibliografia e anexos. 

Lista de Siglas Coloca por extenso as siglas utilizadas. 
Introdução Elemento obrigatório. Introduz o trabalho. 
Capítulos Parte fundamental do relatório. É aqui que o 

trabalho se desenvolve. 
Conclusão Apresenta as conclusões ou soluções 

propostas. 
Bibliografia ou 
‘referências 
bibliográficas’ 

Indicam, no final do trabalho, as obras 
utilizadas, quando for caso disso. 

Anexos Os anexos, se existirem, e forem de utilidade, 
devem apresentar-se. Os anexos não estão 
limitados por número de páginas. 

 
 
 

 

 



B. APRSENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

ÍTENS DESCRIÇÃO 

Formato Papel A4 

Capa Coloque os elementos pela ordem, 
centrados e distribuídos 
uniformemente pela página, conforme 
exemplo dado em final deste doc.. 

Tipo e tamanho de letra Utilize Times New Roman ou Arial, 
tamanho 12. 

Margens e outra formatação As margens devem ser de 3 cm, 
horizontal e verticalmente. O texto 
deve ser justificado. O espaço entre 
linhas é de ‘1,5 linhas’. 

Paginação A numeração deve ser árabe, excepto 
nas partes anteriores à introdução, 
nas quais deve usar-se small roman 
numbering (i, ii, iii,8) ou a numeração 
romana (I, II, III,8). 

Introdução, capítulos, conclusão Estas partes não devem ultrapassar 
as 25 páginas. Estas partes do 
relatório podem apresentar-se em 
texto corrido, caso em que os títulos 
se apresentam numerados: 1. 
Introdução; 2. Nome do capítulo; 2.1 
Sub-divisão do capítulo1; 3. Nome do 
capítulo 3; 4. Conclusão, etc. 

Bibliografia Inclui-se por ordem alfabética de 
nome de autor, de acordo com as 
regras de apresentação de 
‘referências bibliográficas em final do 
trabalho’ ou de ‘bibliografia final’. 

Anexos Devem inserir-se após uma página 
intitulada ANEXOS, identificados com 
ANEXO 1, ANEXO 2, ANEXO 3, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. EXEMPLO DE CAPA 
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