
NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO

NORMAS PARA PREENCHIMENTO DE RELATÓRIOS

As normas de preenchimento dos relatórios entregues ao Núcleo de Iniciação Científica e Extensão

destinam-se exclusivamente aos relatórios finais tanto de Iniciação Científica quanto de Extensão e

Projeto Integrador.

O processo de educar compreende práticas exitosas em diversos ramos do saber,
colocando o discente em contato com a prática de conteúdos abordados em sala de aula.
Sendo assim, entendendo que a Iniciação Científica é uma modalidade de pesquisa acadêmica
desenvolvida com alunos de graduação, sob orientação docente, visando à iniciação em
práticas de pesquisa em diversas áreas do conhecimento, e que a Extensão é um processo
interdisciplinar educativo que promove a interação entre IES e outros setores da sociedade,
aplicando o desenvolvimento científico e tecnológico junto aos agentes do meio externo, tais
normas deverão ser seguidas:

1 – Os relatórios deverão expor o conteúdo em linguagem aderente com
apresentação de exemplos desenvolvidos durante a pesquisa contextualizados com os
conteúdos dos componentes curriculares específicos para a promoção da
aprendizagem de discentes em geral;

2 – os relatórios deverão conter texto introdutório;

3 – a apresentação da metodologia deve ser clara descrevendo os
procedimentos realizados durante a execução do projeto, seja ele de iniciação
científica ou de extensão;

4 - os relatórios deverão expor indicadores quantitativos nos resultados
representando, por exemplo:

a quantidade de pessoas assistidas no projeto (extensão/projeto integrador);

caso o projeto tenha previsto na metodologia intervenção, quais foram os
resultados dessa dinâmica;

a utilização de gráficos e tabelas devem ser prioritariamente utilizadas
seguidas de explicação textual;

a apresentação dos resultados deve vir seguida de discussão embasada em
diferentes autores (para iniciação científica);

5 – a conclusão deve ser concisa e direta, observando os objetivos alcançados;

6 – no item avaliação (breve relato) deverá conter breve autoavaliação do
projeto, a dinâmica do grupo tendo sido satisfatória no quesito de relações
interpessoais; comprometimento; execução de tarefas.

Os relatórios serão expostos no Extensão em Foco na página de extensão do

UNICEPLAC.


