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Título do Relatório


Identificação:
Aluno: 	
Professor Orientador:
Linha de Pesquisa: 
Mestrado (  ) Doutorado (   ) 

Orientações: Este documento deve ser utilizado como modelo para a elaboração do Relatório Acadêmico das atividades na semana de abertura do semestre do PPGL. Deve-se utilizar na elaboração do relatório alinhamento justificado e fonte Times New Roman, corpo 12 com espaçamento entre linhas de 1,5, e tamanho 12 para títulos.

Resumo: Antes do corpo do texto, deve ser incluído o resumo do trabalho, que deve conter uma breve descrição do evento (título, promotor, período), dos conferencistas e dos temas abordados. O resumo deve conter no máximo 200 palavras, em itálico.

Palavras chave: Devem fornecer ao leitor uma ideia dos principais temas de interesse de que trata o relatório.

1 – Introdução:
O texto deve ser preparado de acordo com as seguintes instruções: (i) o documento não deve exceder 5 páginas de formato A4 com margens de 3 cm (em todos os lados), usando fonte Times New Roman, corpo 12 com espaçamento entre linhas de 1,5 e tabulação de 1 cm no início de cada parágrafo, (ii) as citações e referências bibliográficas devem seguir o formato da ABNT, (iii) a seção de referências bibliográficas (caso queiram mencionar) deve conter obras citadas pelos conferencistas ou aquelas que sejam de seu conhecimento e que, de alguma forma, dialoguem com a proposta do evento. 
 Na introdução, o autor deve apresentar uma descrição geral da programação da semana de abertura, mostrando a relevância deste evento para os discentes e para o público em geral.

2 – Desenvolvimento
Deve conter uma descrição das palestras assistidas (palestrantes, tema abordado, autores citados) incluindo todas as observações que julgar pertinentes, assim como estabelecer um diálogo com a importância da literatura. 





3 – Discussão e Conclusões:
A conclusão deve conter uma breve discussão em que apresente o ponto de vista crítico do autor sobre alguns dos temas abordados nas palestras ou uma síntese que manifeste a opinião do autor sobre todo o evento de um modo geral. 

4 – Referências:
As referências bibliográficas, caso sejam utilizadas, devem seguir o formato da ABNT.

Vitória, _____ de _______________ de 20___. 


__________________________________________
Aluno do PPGL

___________________________________________
Professor orientador
Recebido em _______________________________

________________________________________
Secretaria PPGL
Analisado em ________________________________
___________________________________________ 
Coordenação PPGL













Deixe seu comentário com propostas para futuros eventos na semana de abertura. 

