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Estrutura mínima do relatório final de estágio supervisionado

Elementos pré-textuais (utilizar MDT/UFSM)
1. Capa; 
2. Folha de rosto; 
3. Resumo;
4. Palavras-chave; 
5. Lista de Tabelas, Figuras e Abreviações (se houver);
6. Sumário (traz as subdivisões do texto do relatório com indicação numérica das páginas em 

sequência crescente).

Elementos textuais (utilizar MDT/UFSM)

Introdução 

Descrição dos contatos com a Organização para obter a vaga de Estágio Supervisionado – ES; Identificação 
da Organização onde foi realizado o ES; Dificuldades e facilidades encontradas para a realização do ES; 
Principais resultados obtidos no período do ES e outras informações referentes ao processo de ES.

Texto do Relatório Final

O texto do Relatório Final de ES deve apresentar os itens abaixo relacionados:
1. Histórico da Organização onde foi realizado o ES;
2. Descrição do ambiente de trabalho, das rotinas produtivas e da cultura organizacional da 

Organização onde o ES foi realizado;
3. Diagnóstico das necessidades de Comunicação Social da Organização que poderiam ser atendidas 

pelo estagiário no período relativo ao ES;
4. Plano de atividades que se pretendia desenvolver (considerando o diagnóstico da Organização e o 

período de ES);
5. Relato pormenorizado das atividades efetivamente desenvolvidas no ES;
6. Avaliação entre o que foi planejado no projeto de estágio e o que foi efetivamente executado;
7. Autoavaliação do estagiário;
8. Considerações finais;

Elementos pós-textuais (utilizar MDT/UFSM)
• Referências

Apêndice
1. Apêndice 1 – Cópia do material desenvolvido pelo estagiário ou no qual colaborou durante o ES 

(independentemente de ter sido publicado na mídia), justificando as ações e escolhas para seu 
desenvolvimento. 

2. Apêndice 2 – Portfólio contendo o material oriundo do trabalho do estagiário no período do ES e 
efetivamente veiculado na mídia (se houver).

Na página seguinte há um modelo de capa de relatório.
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