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1. Relatórios: definição, tipos e objetivos

Relatórios são textos informativo-expositivos com o objetivo de 
descrever uma atividade ou situação. 

Definição

➢ Técnico-científicos (estágio de desenvolvimento de lavouras, 

experimentação agrícola, trabalho em laboratório, etc.)

➢ de viagem
➢ de estágio (10º semestre, p. ex.)

➢ de visita (visitas técnicas em fazendas e indústrias, p. ex.)

➢Administrativos
➢ fins especiais (relatório de vídeos, filmes, apresentações técnicas, etc.)

Tipos de relatórios



Técnico-científicos: estágio de desenvolvimento de lavouras 



Técnico-científicos: produção e beneficiamento de sementes



Técnico-científicos: experimentação agrícola



Técnico-científicos: experimentação agrícola



Técnico-científicos: trabalho em laboratório



➢ Estruturar o conhecimento de forma organizada

➢ Documentar atividades

➢ Divulgar dados técnicos obtidos e analisados

➢ Registrar atividades e situações em caráter permanente

Objetivos dos relatórios

1. Relatórios: definição, tipos e objetivos



2. Importância de elaborar corretamente um relatório?

“Bons Engenheiros têm ficado de fora de promoções e outras

recompensas porque seus relatórios e outros manuscritos

não fazem justiça aos seus conhecimentos técnicos e

científicos.”

Escrever bem  é sinal de organização e poder de síntese 

profissional competente, completo, preparado...



“Uma vez que as ideias estejam 
claras será fácil escrever.”

Atenção...

“Escrever é um processo. Exige que suas 
ideias estejam amadurecidas.”



3. Estrutura básica de relatório

Cabeçalho com informações 
da InstituiçãoInformações sobre a 

disciplina

Identificação do 
relatório

1°) Título

2°) Introdução

3°) Desenvolvimento

Assinatura do 
Acadêmico

3°) Conclusões



1°) Título

3. Estrutura básica de relatório

Onde são enunciados, de forma sintética, os objetivos, o 
assunto e as circunstâncias de elaboração do relatório. Anuncia-
se o que será relatado.

3°) Desenvolvimento

4°) Conclusões

Onde é descrita a atividade/situação. 

São apresentadas propostas de ação e recomendações, quando 
for o caso. Na conclusão também são sintetizados resultados.

2°) Introdução

É o menor resumo de qualquer trabalho. Deve expressar com 
clareza e objetividade o que é tratado no relatório.  



Exemplo:

3. Estrutura básica de relatório

Introdução: 
Objetiva-se com o presente manuscrito relatar a palestra ministrada...
No dia 28 de janeiro de 2016 a turma de Introdução à Agronomia da 
FAEM participou do Dia de Campo promovido pelo IRGA, em 
Jaguarão-RS. Objetiva-se com este relatório descrever as atividades 
realizadas no Dia de Campo... 

Conclusões: 
A palestra contribuiu para o entendimento de xxxx...
Os temas abordados no Dia de Campo foram devidamente 
apresentados, contribuindo para a formação acadêmica...

Título: Relatório de palestra proferida pelo Engenheiro Agrônomo 
Mario Satte Alam Neto

Desenvolvimento...



4. Discurso a ser utilizado

➢ Linguagem clara, concisa e formal (não coloquial)

➢ Observar regras gramaticais 

➢ Objetividade

➢ Uso da 1ª ou da 3ª pessoa. Deve, no entanto, manter o uso da 
pessoa verbal com que iniciou o texto, de modo a que a sua 
coerência e clareza não sejam afetadas; o uso de verbos como: 
“notar”, “constatar”, “observar”, “confirmar”, “verificar”, 
“deduzir”

➢Em cada parágrafo, uma ideia 



5. Outros exemplos de relatórios

1. Capa
2. Folha de rosto
3. Sumário
4. Resumo
5. Introdução, contendo os objetivos
6. Resultados (dados obtidos)
7. Discussão
8. Conclusões
9. Referências
10. Apêndices

Ex.: Relatório de safra na Fazenda FAEM



5. Outros exemplos de relatórios

1. Capa
2. Resumo
3. Introdução, contendo os objetivos
4. Materiais e métodos
5. Resultados (dados obtidos)
6. Discussão
7. Conclusões
8. Agradecimentos
9. Referências
10. Apêndices

Ex.: Relatório de pesquisa desenvolvida na Fazenda 
FAEM para avaliar o vigor de sementes 



5. Outros exemplos de relatórios

1. Capa
2. Folha de rosto
3. Agradecimentos
4. Resumo
5. Sumário
6. Lista de figuras
7. Lista de tabelas
8. Introdução, contendo os objetivos
9. Descrição das atividade realizadas
10. Considerações finais
11. Referências
12. Apêndices/anexos

Ex.: Relatório de estágio realizado na Fazenda Pelotas



Elaboração de relatórios
Prof. Nathan L. Vanier | Eng. Agrônomo, Dr.

Faculdade de Agronomia 

“Eliseu Maciel”

Disciplina de Introdução à Agronomia
2017/2

Sala 702 do DCTA-FAEM
nathanvanier@hotmail.com – 3275.7284 (Ramal 218)


