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Anexo II
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO RELATO DE EXPERIÊNCIA
O relato de experiência inclui uma introdução com marco teórico de referência
e os objetivos da vivência, expõem as metodologias empregadas para realizar tal
experiência, incluindo descrição do contexto e dos procedimentos. Após isso, apresentamse os resultados observados e as conclusões tecidas a partir dos mesmos.
1. Introdução




Introduza o assunto e informe o necessário para o leitor entender do que se trata o
texto.
Defina o objetivo da experiência.
Cite a importância da experiência no contexto do ambiente em que está inserido.

2. Metodologia




Descreva os métodos e procedimentos usados.
Discuta como os dados ou processos foram analisados
Apresente detalhes suficientes sobre a experiência e análise que permitam a
replicação dos resultados.

3. Resultados e discussão




Apresente as descobertas da experiência.
Na discussão, apresente a significância dos resultados.
A discussão explica os resultados, mas não os interpreta.

4. Conclusão





Interprete os resultados e discuta suas implicações.
Sintetize (explique) a importância da experiência como ferramenta
desenvolvimento.
Opinião do autor.
Escreva essa seção de forma a poder ser entendida independentemente.
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1. Formatação básica:
O texto deverá ter entre 02 e 04 páginas. É necessário que tenha ilustrações
para facilitar o entendimento. O texto deve ser enviado em Word, junto com as imagens
sugeridas, ficando a diagramação a cargo da área de comunicação.
A formatação do texto deve ser em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 e
alinhamento justificado. Deve possuir a seguinte formatação para as margens: superior: 3,0
cm; inferior: 2,0 cm; esquerda: 3,0 cm e direita: 2,0 cm. O texto deve ser digitado em formato
A4.
2. Figuras/ilustrações:
As ilustrações devem ser enviadas no texto e também separadamente, em
formato JPG, com identificação correspondente ao assunto e respectivos capítulos ou
parágrafos (Exemplo: Nome_cap1_fig2). Identificar os créditos de autoria junto à legenda, no
texto original. Não deverá ser usado figuras ou fotos da internet. É imprescindível citar as
fontes das figuras ou créditos do fotógrafo. Se houver fotografia de agricultor, o autor do
texto será o responsável por pedir que este preencha o termo de cessão de direito de
imagem. Todas as figuras/ilustrações devem possuir legenda.
Obs: é importante citar a fonte sempre que as ideias não forem do autor, caso
contrário é considerado violação dos direitos autorais e pode sofrer penalidades de acordo
com a Lei de Direito Autoral n. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. “Art. 108. Quem, na utilização,
por qualquer modalidade, de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo
ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos morais, está obrigado a divulgarlhes a identidade(...)”.
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