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O que não se pode deixar fora do relatório de visita de campo

1
 

Projeto Conexão Local Interuniversitário - CLIU – edição 2014  
 

Na volta da feira muitas são as lembranças, sensações, pensamentos... É possível que os aprendizados dessa 
experiência sejam incomensuráveis e sejam digeridos ao longo de muito tempo – e esperamos que vocês 
aproveitem as inúmeras possibilidades de aprendizado propiciadas pelo Projeto Conexão Local – Modalidade 
Interuniversitária – CLIU. Paralelamente a tudo isso, temos ainda um relatório a terminar. O relatório é o registro 
sistematizado do que observaram nessa investigação. Além disso, será tornado público para:  

o devolvermos aos gestores, que nos receberam, o registro feito a partir da visita de campo;  

o apresentarmos a experiência no Dia da Pesquisa;  

o darmos visibilidade às experiências, contribuindo com a disseminação dos projetos e do CLIU;  

o atualizarmos as informações referentes às experiências.  
 
O relatório é dividido em duas partes principais:  

o uma parte descritiva, na qual deve ser relatada organizada e detalhadamente a experiência visitada, 
permitindo ao leitor compreender o funcionamento dessa experiência;  

o uma parte analítica, com os comentários que vocês tem a fazer a respeito do funcionamento da 
experiência, com possíveis explicações, interpretações e indagações para futuras investigações.  

 
O relatório deve ser apresentado com essa divisão, entendendo que a parte descritiva deve ocupar a maior parte 
do relatório. Quais tópicos devem ser abordados? Você pode utilizar os tópicos descritos no texto anteriormente 
enviado (“O que não se pode deixar de ver...”) como uma espécie de lista de checagem. Não é necessário seguir 
a ordem na qual eles foram abordados, nem considerar que todos os tópicos tenham a mesma importância - pode 
também acrescentar tópicos que você considerar relevantes e que lá não estejam listados - uma vez que as 
experiências são diferentes. É possível que alguma experiência não tivesse vínculos organizacionais que 
permitissem a identificação de parceiros. Nesse caso, na parte descritiva não é necessário tratar disso, mas é 
importante que na parte analítica seja feito um esforço para interpretar o significado disso. O mais importante aqui 
é que a descrição da experiência seja clara e o esforço analítico contribua para a compreensão do caso, 
contemplando os tópicos que são importantes e relevantes. Com isso, o ordenamento e a estrutura dos tópicos 
dentro de cada parte descritiva e analítica é de livre criação do quarteto de pesquisadores, relembrando que o 
texto final deve ser elaborado pelos estudantes, em diálogo com o(s) supervisor(es).  
 

Quanto às especificações do formato final do relatório, destacamos:  
 

Letra: Times New Roman tamanho 12;     Margens: todas deverão ser de 2,0 cm;  
Espaçamento: 1,5;       Tamanho máximo: 20 páginas.  
 

Além do relatório, você deve encaminhar um Resumo - entre 2.400 e 3.000 caracteres - em arquivo separado. A 
primeira versão do Relatório e do Resumo devem ser enviadas por e-mail para cliu@fgv.br até o dia 30 de 
agosto de 2014. Já a versão final do relatório deve ser enviada até o dia 20 de setembro de 2013 para o mesmo 
email.  
 
Este é um ano especial pela edição do livro sobre o CLIU. Assim, além do Relatório e do Resumo, cada estudante 
deve produzir individualmente e encaminhar separadamente um depoimento. Nesse depoimento, sinta-se à 
vontade para abordar os aspectos que considerar mais pertinentes. Você pode descrever e comentar todos os 
aspectos, impressões, sugestões, críticas, recomendações relacionadas à experiência do Projeto CLIU (tudo que 
diz respeito ao Projeto em si e não especificamente a experiência que você visitou). Interessa-nos conhecer tudo o 
que você quiser partilhar. Não se preocupe com o tamanho do seu relato. Não usaremos os textos integrais, 
permitindo-nos selecionar trechos e ou incluir informações em outros textos da publicação. Ou seja, os textos 
recebidos estarão sujeitos a edição, seleção e revisão. Sempre serão dados os créditos, claro. Este depoimento 
deve ser enviado até o dia 20 de setembro, em email à parte, com título Depoimento para livro CLIU. 

                                                 
1
 Material elaborado por Ricardo Bresler, Fernando Burgos e Veronika Paulics, em agosto de 2010, FGV-EAESP, São Paulo. Atualizado em 

agosto de 2014 por Tatiana Sandim.  
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Bom trabalho! 


