ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO ALUNO (BOLSISTA
OU VOLUNTÁRIO) DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (2017-2018)

A Avaliação Final do aluno que participa do Programa Institucional de Iniciação Científica
da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão/UEMASUL, ciclo 2017-2018, será
composta pela entrega do Relatório Final, Resumo Expandido e Seminário de Iniciação Científica.
O presente roteiro contém as instruções para a elaboração do Relatório Final. Com o
objetivo de unificar as exigências da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico do Maranhão/FAPEMA com as exigências da UEMASUL e, de forma a
padronizar as análises por parte do Comitê Externo de Pesquisa, a Coordenadoria de Pesquisa e
Inovação adotou o modelo de Relatório Final da FAPEMA (acesse o link a seguir e role a página
até encontrar o item “Orientação para Elaboração de um Relatório Técnico”:
http://www.fapema.br/index.php/orientacoes-ao-proponente/). Os itens que devem fazer parte do
Relatório Final estão listados abaixo e, detalhados no link anterior:

Formatação: fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito, espaçamento 1,5.

1.1 - Identificação (capa)
•

Nome do Projeto e do Plano de Trabalho do Aluno

•

Número do processo (quando houver)

•

Nome do Bolsista ou Voluntário

•

Nome do Orientador

•

Local de execução

•

Período de Vigência

Sumário
1.2 - Introdução
1.3 - Material e Métodos
1.4 - Resultados
1.5 - Discussão / Conclusões
1.6 - Bibliografia (normas ABNT)
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1.7 - Perspectivas de continuidade ou desdobramento do trabalho
1.8 - Outras atividades desenvolvidas no período
1.9 - Apoio
1.10 - Agradecimentos

Recomendações finais:
- O relatório final deve conter até 30 páginas. A FAPEMA não limita o número de páginas dos
relatórios de seus bolsistas. Contudo, a Coordenadoria de Pesquisa e Inovação da UEMASUL
entende que esta prática é necessária para padronizar o formato dos relatórios, assim como não
aumentar, demasiadamente, o tempo de avaliação do relatório pelo Comitê Externo de Pesquisa.

- Para os alunos voluntários, assim como para os bolsistas e orientadores da modalidade de bolsa
UEMASUL, que publicaram artigos completos em anais de eventos, revistas indexadas, capítulos
de livros, livros ou que pretendam fazê-lo, oriundos dos planos de trabalhos desenvolvidos pelo
Programa Institucional de Iniciação Científica da UEMASUL, podem enviar os artigos a efeito de
relatório final. Reforça-se que a substituição do modelo de relatório final aqui apresentado, só é
possível para alunos voluntários e bolsistas da UEMASUL. Os bolsistas FAPEMA devem
apresentar Relatório Técnico Final nos moldes exigidos pela FAPEMA.

Data de entrega e envio do Relatório Final e do Resumo Expandido: 01/08/2018
Os relatórios e resumos expandidos devem ser enviados para o e-mail
pesquisauemasul@gmail.com e entregues impressos na Coordenadoria de Pesquisa e
Inovação da PROPGI/UEMASUL, contendo a assinatura do (a) orientador (a) e do (a)
bolsista, juntamente com o Relatório Final. No caso de bolsistas FAPEMA sigam as
instruções abaixo, além de entregarem versão impressa e enviarem arquivo digital por email.

PASSOS PARA PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO FINAL DA FAPEMA:
•

Acessar o seu Patronage, visualizar a solicitação referente a sua bolsa;

•

Acessar a área de "Serviços" e preencher o relatório final;

•

Salvar e enviar ao orientador;
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•

Após o orientador completar os campos correspondentes a ele, salvar e enviar,
ficará disponível novamente ao bolsista para impressão este relatório final. No
qual deverá ser assinado pelo bolsista e pelo orientador;

•

Entregar na Fapema o relatório final impresso que foi anexo ao sistema
juntamente com o Formulário do Relatório Final (entregar = enviar pelo
correio).

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES PARA BOLSISTAS E ORIENTADORES
CONTEMPLADOS COM A COTA FAPEMA CICLO 2017-2018 E, QUE FORAM
NOVAMENTE CONTEMPLADOS NA COTA ATUAL DA FAPEMA, CICLO
2018-2019:
•

Se você já foi bolsista FAPEMA na vigência anterior (2017-2018) e será bolsista
novamente na vigência atual, 2018-2019, precisa enviar, o quanto antes, o seu Relatório
Técnico Final via sistema Patronage (acesse o link a seguir e role a página até encontrar o
item

“Orientação

para

Elaboração

de

um

Relatório

Técnico”:

http://www.fapema.br/index.php/orientacoes-ao-proponente/). Você também precisa
postar, pelo correio, o seu Relatório Técnico Final juntamente com o Formulário do
Relatório Final gerado via sistema Patronage, após aprovação do relatório pelo orientador.
Recomendamos o envio desta documentação, pelo correio, via sedex, até o dia
18/07/2018, para que a FAPEMA receba e, aprove a sua indicação de bolsa com tempo
hábil para que seu nome seja incluído na folha de pagamento de agosto de 2018. Em
caso de atraso no recebimento da documentação online e impressa pela FAPEMA, o
aluno pode não receber o primeiro mês de bolsa. A UEMASUL não se responsabiliza
pelo envio do Relatório Técnico Final do Aluno, assim como não é responsável pelo
pagamento da bolsa cota FAPEMA. A FAPEMA é quem detém total autonomia para
os pagamentos.
•

Um roteiro detalhado com instruções a serem seguidas na fase de indicação de alunos
voluntários e bolsistas foi enviada, por e-mail, ao seu orientador. Peça para que ele lhe
envie.
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