
Relatório 
Uma etapa importante no trabalho científico é a divulgação dos resultados obtidos. O 

relatório deve ser o mais objetivo possível e conter as informações essenciais sobre o 

que foi feito, como foi feito e os resultados obtidos. São apresentados a seguir os itens 

essenciais de um relatório correspondente a uma prática de laboratório. 

 
a) CAPA DO RELATÓRIO – Deve conter: a) nome da instituição e departamento; 

b) título da experiência; c) nome do aluno; c) turma de laboratório; e) data da 
realização da experiência; f) nome do professor. 

b) OBJETIVO (OU OBJETIVOS) – Descrição, de forma clara e sucinta, do(s) 
objetivo(s) a ser(em) alcançado(s) no experimento. 
 

c) INTRODUÇÃO – É a parte inicial do texto, em que o aluno expõe o assunto de 
forma clara e sistemática, incluindo informações sobre a natureza e a 
importância do experimento. 
 

d) MATERIAIS UTILIZADOS – Descrição completa do material utilizado, dando 
suas características principais e, se possível, um esboço gráfico das partes 
principais do equipamento. As figuras devem conter números e legendas que as 
identifiquem 
 

e) PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS – Descrição, de forma objetiva, das 
etapas na realização do experimento. 
 

f) RESULTADOS – A apresentação dos resultados obtidos deve ser feita de forma 
objetiva, exata, clara e lógica. Podem ser incluídas tabelas, desenhos, gráficos, 
mapas, esquemas, modelos, fotografias, etc. Se possível, faça uma comparação 
entre os resultados experimentais e os resultados teóricos, e caso exista 
discrepância entre eles, faça comentários. 
 

g) CONCLUSÕES – É a parte final do relatório, em que se apresentam, 
resumidamente, a conclusão dos resultados obtidos, tendo em vista o objetivo 
do experimento. 
 

h) REFERÊNCIAS – As referências constituem um conjunto de livros e/ou textos 
utilizados na elaboração do relatório. As referências devem ser numeradas e conter os 
seguintes elementos: autor, título, número de edição, editor e data, endereço eletrônico 
(se for o caso). Exemplos: 
Artigos: 
Pires, M. G. S.; Rodrigues, P. H.; Sampaio, C. C. C.; Rodrigues, C. G. Measure of the 
Sound Pressure Level in an Urban Center, Jornal Brasileiro de Fonoaudiologia, vol. 03, 
pp. 263-266, 2002. 
Livros: 
Hallyday, D.; Resnick, R.; Walker, J. Fundamentos de Física, vol. 1, editora LTC, Rio de 
Janeiro, 2003. 



Sites: Coloque o nome do autor e o título do texto que foi retirado do site, o nome do 
site, e a data em que o site foi acessado para a pesquisa. 
Rodrigues, Clóves Gonçalves. Poluição Sonora. In: http://www.sbfisica.org.br/rbef/ojs/ 
index.php/rbef, acessado em 15 de fevereiro de 2013. 


