
 

       
 
 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE   
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA OU ESTUDO DE CASO  
 

. 
 
 
A relevância de um relato de experiência/estudo de caso está na pertinência e 

importância dos problemas que nele se expõem, assim como o nível de generalização 

na aplicação de procedimentos ou de resultados da intervenção em outras situações 

similares, ou seja, serve como uma colaboração à práxis metodológica da área à 

qual pertence. 

 

ORIENTAÇÃO E DEFINIÇÃO DAS PARTES DO RELATO DE EXPE RIÊNCIA OU 
ESTUDO DE CASO 

 

Introdução 
 
Ao iniciarmos devemos ter em conta um marco teórico de referência. Este deve ser 

apresentado com clareza e em congruência com o assunto da experiência. A 

pertinência da problemática que está na origem da experiência e dos objetivos desta, 

será outro ponto importante na elaboração inicial deste tipo de relato. Devemos 

deixar em evidência a consideração, conhecimento e utilização de outros trabalhos 

de intervenção sobre o mesmo tipo de problemática ou com objetivos similares. Além 

disso, temos que apresentar referências bibliográficas atuais e pertinentes à 

problemática. 

 

Metodologia 
 
Devemos apresentar uma descrição adequada do contexto institucional e espaço 

temporal de onde se realizou a experiência. O procedimento proposto deve ser 
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adequado à intervenção em função da problemática e dos objetivos almejados por 

esta. Será também importante a relevância e adequação dos procedimentos 

utilizados na apresentação dos dados. Juntamente com o anterior, ganha relevância 

a explicitação dos procedimentos de análises dos dados utilizados e sua adequação 

ao projeto de intervenção. 

 
Resultados, discussão e conclusões 
 
 
No decorrer desta seção serão apreciadas a clareza dos resultados e a síntese das 

conclusões mais relevantes. A interpretação que o autor faz dos resultados deverá 

ser adequada e coerente com o proposto inicialmente. Um dos pontos mais 

importantes diz respeito ao interesse e a relevância que têm as conclusões e os 

resultados para a prática profissional, e de que maneira podem ser aplicados a 

outras situações similares. Em concordância com o item anterior, a existência ou não 

de comentários críticos por parte do autor das limitações da intervenção e exposição 

de propostas alternativas enriquecerá a contribuição do relato de experiência/estudo 

de caso para a comunidade científica em geral. 

 

Referência Bibliográfica 

 
É a relação de todas as obras dos autores utilizados na correlação teórica – prática 

citada no relato de experiência/estudo de caso. Utilizar a ABNT 6023 baixada do site 

da SMS, para fazer as referências. 

 

Apresentação gráfica do Trabalho Acadêmico 
 
 
Formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm), branco e liso, sempre no anverso (frente) das 

folhas. 

Formato da fonte: Arial para todo o trabalho, incluindo notas de rodapé, citações, 

titulações, legendas e referência.  

Tamanho da fonte 12: para o texto.  

Tamanho da fonte 10: para citações longas (mais de três linhas), paginação, notas 

de ilustração, rodapé e outras notas.  

Impressão do texto em cor preta. Colorido apenas para as ilustrações. 



A numeração deve ser em algarismos arábicos, sempre no canto superior à direita.  

Espaço entrelinhas: 1,5 para o texto. 

Espaço simples: citações longas e notas de rodapé dentro do corpo do trabalho, 

legendas de ilustrações e de tabelas.  

As referências bibliográficas devem vir em espaço simples e separadas entre si por 

espaço 1,5.  

Todas as folhas devem ser contadas, sendo que a numeração deve ser colocada a 

partir da segunda página textual da introdução , e seguir até a última página do 

trabalho.  

 

NOTA 1 -  baixe este modelo do site da SMS e desenvolva seu relatório nele 
mesmo, apagando e ou substituindo os dados dos exemplos que estão em fonte 
AZUL. 
 
NOTA 2 - No relato, modelo para SMS/RJ, foram subtraídos a capa e a folha de 
rosto. Este relato deverá ter, no mínimo, 05 folhas, todas na ordem que segue:  
 
4 para Introdução/Metodologia/Resultados/Discussão/Conclusões  
1 para a Referência Bibliográfica 
 
NOTA 3 -  o modelo de relato de experiência/estudo de caso, em anexo, já está com 
as margens formatadas, a saber: 3 cm (superior e esquerda) e 2 cm (inferior e 
direita) 
 
NOTA 4 - depois de pronto e antes de imprimir o relato de experiência/estudo de 
caso, insira a numeração de página na parte superior direita, a partir da folha da 
introdução.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

MODELO DE RELATO DE EXPERIÊNCIA OU ESTUDO DE CASO. 
 
 

        
Título em caixa alta 
 
Autor(es):  
Graduando(s) em: 
Período(s): 
Email(s): 
Instituição(ões) de Ensino: 
Local(ais) de estágio: 
Orientador(es) e co-autor(es): 
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