ANEXO C
SUGESTÃO PARA ELABORAÇÃO DO RELATO DE EXPERIÊNCIA

As informações que seguem têm o objetivo de oferecer orientações gerais
sobre os procedimentos básicos para a estruturação de relatos de experiência.
A Figura abaixo sistematiza os caminhos para a elaboração do relato de
experiência.

- EXPLICANDO A FIGURA
•

Definição: os relatos de experiências consistem numa modalidade de
investigação cientifica, sendo obrigatório a demonstração de uma
experiência prática para maior compreensão e fundamentação de uma
teoria. Deve ter a seguinte estrutura:

A)Parte Pré-Textual
- Capa
- Folha de Aprovação
- Resumo em língua portuguesa e estrangeira

B) Parte Textual
Divide-se em quatro seções (introdução, metodologia, discussão e
conclusão), e suas possíveis subseções.
1) Introdução: nesta seção deve-se apresentar o problema como parte de uma
experiência concreta/vivida, buscando o nível de generalização, bem como de
uma teoria que o fundamenta (as referências bibliográficas atuais); a
pertinência do tema proposto; finalizando com os objetivos dotrabalho.

2) Metodologia: primeiramente deve-se apresentar uma descrição contextual
(espaço e tempo) de onde foi realizada a experiência, sendo possível
acrescentar outros elementos. Em seguida, descreve-se os procedimentos
utilizados durante a observação dos dados; situando a teoria, bem como sua
adequação para as observações coletadas na experiência.

3) Discussão: relata-se a experiência, a prática profissional à luz de uma teoria
ou de conceitos que possam fundamentar as observações sistematizadas.

4) Conclusão: síntese das conclusões mais relevantes.

C)Parte Pós-Textual

- Referências:: conforme a NBR 6023 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2002a) “elemento obrigatório, constitui uma lista ordenada dos
documentos efetivamente citados no texto”. As referências são apresentadas em ordem
alfabética de autor e alinhadas somente à margem esquerda do texto.
- Apêndices: elemento opcional. “Texto ou documento elaborado pelo autor a fim de
complementar o texto principal.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2005);
- Anexos: elemento opcional, “texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve
de fundamentação, comprovação e ilustração.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

NORMAS TÉCNICAS, 2005);

D) Normas para Formatação (com base na ABNT)
a) O relato deve ter entre 10 e 12 páginas (Introdução à Conclusão).
b) Fonte: Times New Roman e Arial.
c) Tamanho da Fonte: 12; exceto para citações longas, notas de roda pé
conforme recomendações da ABNT.
Obs: para maiores detalhes consultar as normas Institucionais, bem como o
portal CESED/ http://www.cesed.br/portal/
(no final da página Acesso Rápido-Roteiro de Monografia/TCC)
Outra opção: http://www.cesed.br/portal/?page_id=21399 –Tipos de TCC.

