UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE - RS
FREDERICO WESTPHALEN
ESTRUTURA BÁSICA DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS:
• CAPA:
a) Nome da Universidade
b) Título do relatório (centralizado);
c) Informações referentes ao local e supervisor onde o estágio foi desenvolvido;
d) local e data (ver modelo em anexo)

• LISTA DE TABELAS E OU FIGURAS E OU ABREVIATURAS (quando necessário) colocar conforme Estrutura e
Apresentação de Monografia, Dissertações e Teses da UFSM (MDT).
• SUMÁRIO
Apresenta a numeração das divisões e seções (capítulos) presentes no relatório, na mesma ordem e grafia que
aparece no corpo do trabalho e com a respectiva indicação de página.
ELEMENTOS TEXTUAIS:
Os elementos que compõem a parte textual do relatório são: apresentação da empresa; descrição das atividades
executadas; cronograma previsto e executado e conclusão.
• APRESENTAÇÃO DA EMPRESA: Deverá conter o histórico da empresa e suas principais áreas de atuação. Nos
últimos parágrafos deverá ser mostrado de forma mais detalhada o setor/departamento onde desenvolveu seu
estágio e o período utilizado.
• DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS: As atividades desenvolvidas no estágio deverão ser redigidas em
forma de texto e para melhor organização das informações, pode-se subdividir o texto em subseções. Detalhar
cada atividade realizada durante o estágio e equipamentos utilizados. Quando possível, justificar as atividades com
auxílio de literatura apropriada, dentro do assunto estudado, embasando e fundamentando teoricamente as práticas
desenvolvidas. Os diferentes setores de estágio deverão ser separados por itens, quando for o caso; demonstrar o
fluxograma do local de estágio;
• CRONOGRAMA PREVISTO E EXECUTADO: Apresentar o cronograma previsto no plano de estágio e o
cronograma efetivamente executado (em forma de tabela);
• CONCLUSÃO TÉCNICA: Descrever sobre a importância do estágio realizado para a sua formação, as dificuldades
encontradas na realização do estágio e finalizar com comentários, apresentando sugestões se achar necessário.
ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS:

•

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

•

ANEXOS – incluir nos anexos a ficha de auto-avaliação do estágio supervisionado.
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TÍTULO DO RELATÓRIO

EMPRESA:
SETOR:
PERÍODO DE REALIZAÇÃO:
TOTAL DE DIAS:
TOTAL DE HORAS:
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FUNÇÃO:
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