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NORMAS DO CTC-I PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL, RELATÓRIO 

DO ORIENTANDO DESLIGADO E RESUMO INFORMATIVO DO PIBIC CICLO 

2018/2019 

 

1. RELATÓRIO FINAL E/OU RELATÓRIO DO ORIENTANDO DESLIGADO 
 

O orientador deverá preencher o Relatório Final e/ou Relatório do Orientando 
Desligado de todos os seus orientandos (bolsistas/voluntários) em formulário 
específico no Sistema InfoPIBIC, obedecendo ao limite de caracteres informados a 
seguir: 

 

Título do trabalho: 
 

Autor(a): 
 

Resumo do Relatório (Mínimo 500 e máximo 1.200 caracteres, incluindo espaços). 
 

Resumo do Relatório em inglês (Abstract / mínimo 500 e máximo 1.200 caracteres, 

incluindo espaços). 
 

Introdução (Máximo 10.000 caracteres, incluindo espaços). 
 

Objetivos (Geral e Específicos) (Máximo 5.000 caracteres, incluindo espaços). 
 

Materiais e Métodos (Mínimo 5.000 e máximo 15.000 caracteres, incluindo espaços). 
 

Resultados e Discussão (Mínimo 7.000 e máximo 60.000 caracteres, incluindo 
espaços). 

 
Conclusão (Máximo 7.500 caracteres, incluindo espaços). 

 
Produção Acadêmica e Científica obtida durante o ciclo (Publicação de artigos: 
título e ano; publicação de resumos: título e ano; Participação em Eventos como 
ouvinte: título do evento e ano; Participação em Eventos com exposição oral: título do 
evento, ano e título do trabalho apresentado; Participação em Eventos com exposição 
de Pôster: título do evento, ano e título do trabalho apresentado; Link do CV Lattes). 

 
Referências (Máximo 15.000 caracteres com espaço – de acordo com normas e 
estilos usuais da área de conhecimento / ABNT, Vancouver, Harvard, APA, Chicago e 
outros). 

 

Tabelas e Figuras 
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OBSERVAÇÃO: A indicação do resumo para publicação nos Anais do 

PIBIC será feita pelos consultores interno e externo. 

 

2. NORMAS DO CTC - I PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO INFORMATIVO 

DO PIBIC – CICLO 2018/2019 

 
O orientador deverá preencher o Resumo Informativo de todos os seus orientandos 

ativos (bolsistas/voluntários) em formulário específico no Sistema InfoPIBIC, 

obedecendo ao limite mínimo de 1.000 e máximo de 2.500 caracteres, incluindo 

espaços. 

 
Autor(a): 

 
Título do trabalho: 

 
Resumo (Limite mínimo de 1.000 e máximo 2.500 caracteres, incluindo espaços) 

O resumo deverá conter: introdução (incluir o projeto ao qual está vinculado o plano de 

trabalho, aspectos da literatura que ressaltem a relevância científica do estudo, definir 

conceitos principais, descrever os objetivos de forma clara), materiais e métodos 

(descrever participantes, ambiente, instrumentos/materiais e procedimentos utilizados 

na coleta dos dados), resultados (descrever a síntese do que foi obtido com o estudo) 

e discussão. O resumo não poderá conter tabelas, figuras, imagens, caracteres 

especiais, notas de rodapé, citações, referências ou os títulos das partes (introdução, 

objetivos etc). 

 
Palavras-chave: devem ser três, inseridas em campo específico logo abaixo do 

resumo, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto, com Inicial em 

letras Maiúsculas e o restante da palavra em letras minúsculas. 

 
Fonte de financiamento: Quando houver, especificar fonte de financiamento ou 

agência financiadora para a realização do estudo. 
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