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MODELO DE RELATÓRIO DE EMBARQUE 

 
APRESENTAÇÃO  
 
 Este modelo tem por finalidade disciplinar a apresentação do relatório de embarque, o qual 
deve ser apresentado ao Coordenador do curso de Oceanografia no final do semestre que o aluno se 
matriculou na disciplina.  
 
DOS COMPONENTES  

1. O relatório de embarque deve conter os seguintes itens:  
2. Folha de rosto;  

3. Introdução;  

4. Descrição do(s) embarque(s);  

5. Descrição das atividades realizadas;  

6. Agradecimentos;  

7. Bibliografia;  

8. Cópia da (s) declaração (ões) de(s) embarque (s).  
 
DA FOLHA DE ROSTO  

 Cabeçalho: Deve conter o nome da Universidade, Centro, Departamento, Curso, Código e 
nome da disciplina.  

 Título do Trabalho: Relatório de Conclusão da Disciplina Embarque Supervisionado.  

 Nome e matricula do aluno que está submetendo o relatório.  

 Nome do supervisor (a). Quando diferentes embarques tenham sido realizados, os 
supervisores devem estar relacionados em ordem cronológica e seus nomes devidamente 
especificados no corpo do relatório.  

 Data da entrega do relatório  

 Ver Anexo I.  

 
DA INTRODUÇÃO  
Deve contar, entre outras coisas, a descrição dos objetivos das atividades realizadas.  
 
DA DESCRIÇÃO DOS EMBARQUES  
Este item deve conter um parágrafo de apresentação da Tabela de apresentação das atividades 
desenvolvidas que seguirá abaixo, conforme exemplo.  
 

 Projeto: nome do Projeto ao qual se refere o embarque;  

 Instituição: nome da instituição responsável pela viabilização do embarque;  

 Objetivo: objetivo do projeto;  

 Responsável: nome da pessoa responsável pelo embarque;  

 Período: data de início e fim dos embarques. Caso durante o embarque tenham sido 
realizados mais de um transect (perfil transversal), estes devem ser apresentados 
separadamente;  

 Carga horária: deve constar a carga horária correspondente a cada transect (se aplicável) e 
o total do embarque.  
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Tabela 1 - Apresentação das atividades desenvolvidas durante embarque 

Projeto Instituição Objetivo 

Responsável 

pelo 

Embarque 

Período  
Embarcado  
(dd/mm/aa)-  
(dd/mm/aa) 

Carga 
Horária 

Nome da 
Embarcação 

       

       

 

Da Descrição das atividades: Neste item deve ser feita a descrição detalhada das atividades 
desenvolvidas durante o período embarcado. A descrição deve enfocar as metodologias 
empregadas, equipamentos e fazer referência ao embarque no qual foi utilizada a referida atividade.  
Mapas, fotos, e/ou desenhos esquemáticos, se apresentados, devem conter legenda adequada e 
referida no texto.  
 
1. Exemplo: operação de equipamentos de coleta de água, sedimentos ou organismos marinhos e 
estuarinos, operação de equipamentos de registro de dados de oceanografia física, química ou 
biológica (CTD, correntômetros, fluorímetros etc..), operação de equipamentos acústicos 
(ecossondas, sonares, sonar de varredura lateral e outros), equipamentos de navegação (GPS, 
bússolas, cartas náuticas, piloto automático, radar, odômetro), equipamentos de apoio a operações 
oceanográficas (guinchos, bóias, etc.).  
 
Dos Agradecimentos: É praxe fazer agradecimentos às instituições, mestre dos barcos/navios, 

tripulação, auxiliares, entre outros. Instituições como a Marinha do Brasil, por exemplo, geralmente 

requerem uma cópia dos relatórios de atividades e apreciam muito o reconhecimento dos alunos 
e/ou profissionais embarcados.  
 
Da Bibliografia: Listagem das referências bibliográficas utilizadas na confecção do relatório  
 
Das Declarações: Devem ser apresentados documentos comprobatórios dos embarques. As 
declarações devem ser apresentadas em papel timbrado da instituição organizadora, devidamente 

assinada pelo Responsável pelo(s) embarque(s), e contendo a carga horária realizada pelo aluno e 

atividades realizadas. As declarações devem ser tantas quantas forem às instituições envolvidas nos 
vários embarques realizados pelo aluno. 

 
Relatório de Conclusão da disciplina Embarque Supervisionado 

ERN 07623 
 
 

Por 
 

________________________ 
Nome do aluno 

 
Supervisor de Embarque: (Supervisor responsável pelo acompanhamento do aluno durante a 

realização do embarque). 
 

(Data da entrega do relatório) ______/______/______ 


