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Roteiro para a elaboração de trabalho escrito e pon tuação máxima de cada parte. 
 

 
 Este documento apresenta o formato para a elaboração do trabalho escrito da disciplina de 
Ecologia. O roteiro apresentado é o básico e essencial para o entendimento do trabalho realizado. 
Sua estrutura contém as partes que devem constar em todo o documento, assim: 
 
I – Título.  Deve ser o mais informativo possível. Como um bom filme que atrai o expectador pelo 
título, o título do trabalho deve atrair o leitor. (05, pt.) 
 
II – Introdução e objetivo : Apresente o que conseguiu conhecer sobre a questão antes de começar 
o trabalho. Descreva o estado de conhecimento sobre o tema. Saliente a importância do trabalho. 
No último parágrafo diga claramente os objetivos, os motivos, as razões, os porquês de se ter feito o 
trabalho. (2,0 pts.) 
 
III – Materiais e Métodos : Tudo aquilo que foi usado para realizar o trabalho (com quê) e como este 
trabalho foi feito (como). É como a receita de um bolo. Ingredientes e como fazer o bolo. (1,0 pts.) 
 
IV – Resultados. Citar sem comentar ou discutir os resultados alcançados com o trabalho. (2,5 pts.) 
 
V – Discussão e Conclusão:  Aqui discuta os resultados alcançados. Faça ligação dos resultados 
com as informações já conhecidas sobre o problema investigado. No final, faça uma relação 
relevante das conclusões que chegou. Não encha lingüiça... (2,5 pts.) 
 
VI – Bibliografia Consultada:  É todo o material informacional que foi acessado para se fazer o 
trabalho. Desde livros, revistas até links de Internet os trabalhos gravados em formato eletrônico.(1,0 
pt.) 
 
VII – Local, data, nome e assinatura: Se for individual, o nome completo e assinatura do autor. Se 
for coletivo ou em equipe os nomes completos de cada componente. (0,5 pt.) 
 

Roteiro para a apresentação oral 
 

Orientação Geral: A apresentação oral deverá “fugir” do método convencional. A linguagem a ser 
usada para a apresentação do resultado do trabalho deverá privilegiar formas de expressão que 
incluem a música, a plástica, a poesia, a encenação, o desempenho e outras manifestações 
artístico-culturais. O grupo deverá pesquisar qual a forma de apresentação que seguirá. Sugere-se 
que os grupos comecem esta pesquisa descobrindo as habilidades pessoais de cada componente. 
De repente poderemos ter um compositor, uma poeta, um ator ou uma atriz e assim por diante. O 
objetivo desta busca por novas expressões está na importância cada vez maior da interatividade 
entre o público-alvo (pequenos agricultores, comunidades extrativistas, etc) e o técnico ou o 
engenheiro agrônomo extensionistas. Desencorajam-se as técnicas meramente expositivas, ou 
altamente tecnológicas (datashow, retroprojetor, vídeo, etc.) 
A duração média de cada apresentação será de 15 minutos. Ao fim será aberta a discussão e 
debate. Será obrigatória a presença de todos os grupos durante a apresentação. 
 
 


