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Instruções para organização do relato técnico 
 
 
O uso do template é obrigatório. Este modelo já possui a formatação solicitada pela 
FPL. Utilize-o para escrever o seu relato técnico.  
 
O relato técnico deve seguir as normas da American Psychological Association 
(APA) e apresentar a seguinte configuração: 

 
- Extensão: de 8 a 12 páginas; 
- Papel: A4 
-  Margens: esquerda e superior 3 cm; direita e inferior de 2 cm 
-  Fonte: Times New Roman, tamanho 12 
-  Parágrafo: recuo de 1 cm na primeira linha 
-  Espaçamento: 1,0 (simples) 
-  Alinhamento: justificado 
-  Paginação: número de páginas no rodapé com alinhamento ao lado direito 
 
Conteúdo da primeira página do arquivo: 

 Título (português e inglês) 
 Resumo (no mínimo 100 e no máximo 200 palavras) 
 Palavras-chave (de 3 a 5) 
 Abstract 
 Keywords 

 
A introdução deverá iniciar na segunda página do arquivo. 
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DIGITE AQUI O TÍTULO DO SEU RELATO TÉCNICO EM PORTUGUÊS 

TITLE IN ENGLISH  

FONTE ARIAL, CORPO 12 – EM LETRAS MAIÚSCULAS 

 

Autor 
Titulação/Filiação 
e-mail  
 
Autor 
Titulação/Filiação 
e-mail 
 
 
RESUMO 
 
Em português, texto justificado, fonte Arial, corpo 12, espaçamento simples (entre 
caracteres, palavras e linhas), no mínimo 100 e no máximo 200 palavras. Deve 
conter objetivos, metodologia, principais resultados e conclusões em texto corrido. 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx. 

 
Palavras-chave: no mínimo três (3); no máximo cinco (5). 

 
ABSTRACT 
 
Em inglês, deve ser registrado nos mesmos parâmetros do resumo em português. 
Xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 
Keywords: Em inglês; no mínimo três (3); no máximo cinco (5). 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A introdução deve apresentar o contexto e/ou a situação-problema do estudo. Deve 
ser breve e clara, explicitando o objetivo do relato apresentado, qual o problema e 
qual a intervenção realizada. Convém mostrar a sequência de seções do relato. 
Sugestão: de 1 a 2 p. 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  

 
2 MARCO TEÓRICO 

 
Deve ser apresentado um referencial teórico relacionado com a intervenção feita na 
organização em questão. Este referencial serve para enquadrar o relato do ponto de 
vista teórico e propiciar comparações com a teoria existente. Sugestão: até 2 
p.,limite de 10 citações. Utilizar as normas da APA para citações (consultar 
instruções normas APA).  xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx  
 
3 METODOLOGIA 
  
Deve-se explicar como foi feita a intervenção e/ou proposição de intervenção. Citar 
se outras interações/participações (de outros profissionais) foram necessárias para 
se atingir o objetivo do trabalho. Cabe destacar quais foram as habilidades 
profissionais utilizadas para a observação, análise e solução do problema, qual o 
tipo de abordagem foi utilizada (observação direta, participação direta etc.). O 
método deve levar em conta informações primárias e secundárias que precisem ser 
qualificadas. Sugestão: 1 pag. 
xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  

 
4 RESULTADOS  

 
4.1 Contexto da organização 

Caracterizar o setor e a organização xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
4.2 Diagnóstico da situação-problema e/ou a intervenção proposta 
 
Descrever a intervenção e/ou o diagnóstico realizado. 

 
4.3 Resultados obtidos e/ou esperados 
 
5 CONCLUSÕES  (ou CONSIDERAÇÕES FINAIS) 
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Explicitar as contribuições ou implicações gerenciais, tecnológicas e/ou sociais do 
trabalho). Sugestão: até 2 páginas. 

 
 
REFERÊNCIAS  

 
 

Normas da  APA 
 
 

Consultar os links abaixo para: 
 

1. informações sobre como fazer citações e como organizar as referências:  
 
http://www.anpad.org.br/diversos/apa/apa_citacoes_referencias.pdf.  

 
2. Formatação de figuras e tabelas:  

 

http://www.anpad.org.br/diversos/apa/apa_tabelas_figuras.pdf)  

 

http://www.anpad.org.br/diversos/apa/apa_citacoes_referencias.pdf
http://www.anpad.org.br/diversos/apa/apa_tabelas_figuras.pdf

