
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

REFLEXIVOS (vivências de estágio e/ou atividades de extensão) 

Para a produção do Relato de Experiência, é necessário observar as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para esse gênero. 

Relato de Experiência: deve conter preferencialmente de 3 a 5 páginas, sendo nestas já 

contempladas as referências bibliográficas e notas.  

Formatação: O relato deve ser apresentado em formato eletrônico (.doc ou .docx), 

configurando a página para o tamanho de papel A4, com orientação retrato, margem 

superior e esquerda igual a 3cm, inferior e direita igual a 2cm. Deve ser utilizada a fonte 

Times New Roman, corpo 12, espaçamento 1,5 entres linhas em todo o texto, parágrafo 

de 1,25 cm, alinhamento justificado, à exceção do título. A numeração da página deve 

constar à direita na parte inferior da folha, em algarismos arábicos.  

Título em língua portuguesa e idioma estrangeiro: Deve ser centralizado, escrito em 

letras maiúsculas, em negrito, fonte Times New Roman, tamanho 14. Subtítulo, se 

houver, em letras minúsculas.  

Sob o título e autoria: Após dar um espaçamento (1,5 entre linhas), identificar o(s) 

autor(es) e professor (a) orientador(a) do trabalho, seguido(s) de nota de rodapé com 

titulação (Es – para Especialista, Me – para mestres, Dr(ª) – doutor(a), curso, unidade e 

endereço eletrônico (e-mail) de cada autor.  

O título do relato limita-se a 150 caracteres para ambos os idiomas. 3.2. No caso de  

relatos com Financiamento/Incentivos financeiros ou bolsas vinculados a programas 

como Escola da Família, Bolsa de Iniciação Científica (PROBIC), Bolsa de Monitoria 

(PROMEM), Programa de Capacitação e Incentivo ao Docente (PICD), deve-se 

destacar, em nota de rodapé vinculada ao título, a(s) instituição(ões) financiadora(s). 

Elementos constitutivos do relato de experiência: Resumo: Deverá ser em Língua 

Portuguesa e estrangeira. Abranger breves e concretas informações sobre o objeto do 

trabalho acadêmico, objetivos, metodologia, discussão, conclusões do trabalho, mas de 

forma contínua e dissertativa, em apenas um parágrafo. O Resumo deverá ser feito em 

Times New Roman, fonte 10, espaçamento simples. FACULDADES NETWORK – 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO E OU ESTÁGIO.    

Palavras-chave: Definir de três a cinco palavras que não estejam contempladas no título 

e imediatamente após o resumo, com alinhamento justificado, separadas por ponto, 

seguido de inicial maiúscula, em Língua Portuguesa e estrangeira. 

Introdução, desenvolvimento, metodologia, discussão, em que se deve mostrar análise 

dos resultados obtidos, se for o caso, considerações finais e referências.  É fundamental 

que o relato apresente, nos resultados ainda, de forma clara, como a experiência de 

estágio ou de atividade de extensão contribuiu para a formação do aluno.  

Nas considerações finais, deverão ser considerados os objetivos explicitados e uma 

síntese dos resultados, evidenciando se os objetivos foram atingidos e os principais 

pontos da análise e discussão dos dados obtidos. 

 


