
FORMULÁRIO DO 2º. RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

CURSO DE BIOTECNOLOGIA 

ATENÇÃO: prazo máximo para devolução deste relatório:____________ 

ALUNO  

ORIENTADOR  

UNIDADE ACADÊMICA  
 

DISCIPLINA  

ESTÁGIO DO 

PROJETO  

TÍTULO DO PRÉ -   

PROJETO DE TCC  

  

 

ESTÁGIOS DE UM PROJETO: 

3. Cumprimento da metodologia prevista; 

4. Tabulação e análise de resultados; 

5. Análise crítica dos dados obtidos e redação da MONOGRAFIA e de artigo científico. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 RESUMO (Descrever uma breve justificativa, objetivos e metas. Indicar a metodologia 

utilizada, os resultados e conclusões. O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o 

limite máximo de 300 palavras).  

Palavras-Chave (Indicar no mínimo três e no máximo cinco palavras-chave que 

identificam a pesquisa. O preenchimento deste campo é obrigatório). 

1. INTRODUÇÃO (deve ser clara, objetiva e direcionada ao tema estudado e deve estar em 

consonância com o trabalho proposto. O preenchimento deste campo é obrigatório). 

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA REALIZADAS NO PERÍODO 

(itens obrigatórios): 

2.1 MATERIAIS E MÉTODOS (Descrever toda metodologia utilizada até o momento 

do relatório); 



2.2 RESULTADOS ALCANÇADOS (Informar todos os resultados técnico-científicos 

efetivamente alcançados na execução do trabalho até o momento discutindo-os. 

Ater-se apenas aos resultados que decorreram especificamente do trabalho em 

desenvolvimento); 

2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS (Descrever de forma sucinta as conclusões obtidas 

até o presente momento e apresentar as perspectivas de trabalhos futuros).  

2.4 DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PERÍODO (Descrever as principais 

dificuldades de caráter técnico-científico, financeiro, administrativo e gerencial, 

enfrentadas durante a realização do trabalho proposto).  

3. PARCERIAS INSTITUCIONAIS (Indicar outras instituições de pesquisa, empresas, 

órgãos públicos e não governamentais, sociedade civil, entre outras, que são parceiras na 

execução do projeto, mostrando a articulação institucional vivenciada. O preenchimento 

deste campo é obrigatório). QUANDO NÃO HOUVER EMPRESA PARCEIRA, 

RESPONDER - NÃO HÁ. 

4. PRODUÇÃO INTELECTUAL DO ALUNO NO PERÍODO (Produção bibliográfica, 

Produção tecnológica, Congressos, Cursos, Comissões e outras atividades relevantes). 

 REFERÊNCIAS (As referências devem ser apresentadas de acordo com as normas da 

Revista de Patologia Tropical do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública – 

IPSTP / UFG, disponíveis no Manual de Normas para elaboração do Pré-projeto de 

TCC. O preenchimento deste campo é obrigatório). 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração ficando responsável pela 

exatidão e veracidade das informações contidas neste relatório e ciência do conteúdo do 

mesmo. 

Goiânia, _____ de _________________ de 20____. 

 

  

Assinatura do Aluno Assinatura e carimbo do Orientador 

 


