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RESUMO 

Escreva em fonte Arial, 10, espaço simples, justificado à margem direita. Utilize cinco linhas 

completas para descrever a estrutura do relato de experiência que contemple a 

organização, apresentação e concretização da atividade extensionista, bem como a 

relevância acadêmica e social da mesma. 

 

Palavras-chave: Utilize até três palavras-chaves que melhor identifiquem o trabalho. As 

palavras são escritas em fonte Arial 12, espaço simples, justificadas à margem direita. A 

primeira letra de cada palavra é maiúscula e separadas com ponto uma da outra. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Escreva em fonte Arial, 12, espaço 1,5 cm entre linhas, justificado à margem direita. 

Apresente os objetivos da atividade, o público-alvo, a justificativa para a escolha de 

determinado grupo e espaço social; inclui-se o Projeto de Extensão do curso a qual esta 

atividade extensionista está alinhada e o docente responsável pela orientação da mesma. 

Utilize dois parágrafos de cinco linhas neste item. 

 

 
1    Docente – Curso – Unidade Acadêmica - E-mail do autor.  Escreva em fonte Arial 10, espaço simples 
entrelinhas, justificado à margem direita. 
2    Discente – Curso – Unidade Acadêmica - E-mail do autor. Escreva em fonte Arial 10, espaço simples 
entrelinhas, justificado à margem direita. 
 



                    
 

 

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Escreva em fonte Arial, 12, espaço 1,5 cm entre linhas, justificado à margem direita. 

Apresente os detalhes que configuram a atividade extensionista a ser relata, incluindo, caso 

necessário o referencial teórico utilizado, a metodologia de trabalho adotada na 

concretização do trabalho final. Não esqueça de citar as lições aprendidas com esta tarefa 

e de que forma se refletem na vida pessoal, acadêmica e na comunidade. Utilize seis 

parágrafos de cinco linhas neste item. 

 

3 CONCLUSÃO 

Escreva em fonte Arial, 12, espaço 1,5 cm entre linhas, justificado à margem direita. A 

conclusão deve ser objetiva, apresentar os desafios e pontos positivos e/ou negativos 

oriundos da atividade relatada, bem como as perspectivas futuras da temática que perpassa 

essa experiência extensionista. Utilize dois parágrafos de cinco linhas neste item. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Escreva em fonte Arial, 12, espaço simples entre linhas, e de 1,5 cm entre uma referência 

e outra. Não esquece de justificar somente à margem esquerda. Insira os autores citados 

no Relato de Experiência em ordem alfabética. 
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