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NORMAS PARA REDAÇÃO DO RELATÓRIO DE PFG2 

 

1) Sobre a estrutura  
A documentação do relatório de PFG2 deverá conter: 

 

• Preliminares 
 

i. Capa frontal (Modelo a ser definido pelo Colegiado de Curso) 
ii. Folha de rosto (Modelo a ser definido pelo Colegiado de Curso) 
iii. Dedicatória (opcional) 
iv. Agradecimentos (opcional) 
v. Resumo, de aproximadamente 300 palavras. 
vi. Índice de texto 
vii. Índice de figuras, tabelas e gráficos (opcionais) 
viii. Lista de símbolos e abreviaturas (opcional) 
 

• Texto (estrutura sugerida) 
 

1. Introdução 
2. Revisão Bibliográfica 
3. Fundamentos Teóricos e Práticos 
4. Materiais e Métodos 
5. Resultados 
6. Conclusões 
 

• Elementos de Complementação do Texto 
 

o Bibliografia, conforme normas NB-66 ou NB-60 da ABNT 
o Apêndices (opcional) 
o Anexos (opcional) 
o Índice por assunto ou palavras-chave (opcional) 

 
 
 
2) Sobre a Apresentação  
 

O texto deve ser impresso de forma nítida em um só lado de papel tamanho A4, 
margem inferior e direita de 2 cm, margens superior e esquerda de 3 cm, 
numeração de folhas no alto e à direita.  
 
A fonte usada para o texto deverá ser Times (ou equivalente) de tamanho 12 ou 
13 pontos e a separação entre linhas, de 13 ou 14 pontos, respectivamente.  
 
Toda a numeração dos capítulos, seções e subseções deverá ser feita com 
algarismos arábicos, com exceção dos apêndices, que serão numerados usando 
letras.  
 



3 
 

A numeração das páginas de texto deverá ser feita em algarismos arábicos, exceto 
a parte preliminar, cuja numeração deverá ser feita em algarismos romanos.  
 
No caso de folhas de rosto, de dedicatória e de agradecimentos e das primeiras 
páginas de cada capitulo, o número da página não deverá ser impresso. 
 
Gráficos, figuras, fotos, tabelas, listagens e relatórios impressos por computador 
deverão ser inseridos no mesmo gabarito das folhas de texto. Em casos especiais, 
quando isto for impossível, poderá ser usado o tamanho A3 com dobra para o 
tamanho A4. 

 
 
3) Sobre a documentação final  
 

A mídia digital (CD ou equivalente) a ser entregue com a documentação final de 
PFG2 deve estar devidamente identificada com as seguintes informações (em 
embalagem apropriada):  

• nome completo do aluno,  
• matrícula do aluno,  
• semestre de conclusão,  
• data da apresentação pública,  
• nome completo do(s) orientadore(s)  
• nomes completos dos membros da banca examinadora. 


