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1. INTRODUÇÃO 

A parte introdutória abre o relatório propriamente dito,  devendo ser consideradas 
sucintamente as seguintes informações: 

• Importância do estágio para a formação profissional; 

• Delimitação  do  estágio  realizado,  área  e  afinidade,  ou  seja,  informar 

pontualmente onde o estágio foi realizado e o período; 

• Apresentação dos objetivos traçados para o estágio. 



2. REFERENCIAL TEÓRICO (que deu suporte ao projeto de estágio)



3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA ( LOCAL DO ESTÁGIO , dados do local 
onde foi realizado o estágio;   ENDEREÇO, período de duração E ÁREA DE 
ATUAÇÃO NO MERCADO) 

Este item deve ser apresentado em folha distinta apresentando o 
indicativo numérico (3), alinhado à margem esquerda, a 3cm de borda superior e o 
texto deve iniciar 2cm abaixo. 

3.1 Apresentações da Empresa (setor)

      Deverá conter um histórico da empresa e suas principais áreas de atuação. Nos 
últimos parágrafos,  o(a) estagiário(a) deverá apresentar de forma mais detalhada o 
setor/departamento onde desenvolveu seu estágio. 

3.2. Síntese da Carga horária semanal 

         Nesta etapa deverá ser relacionada a carga horária das atividades 
desenvolvidas em ordem semanal, indicando a data e o número de horas 
trabalhadas em cada período.  



4. RELATÓRIO DESCRITIVO 

•  Inserir  as atividades  desenvolvidas  pelo  estagiário  assim  como   suas 
principais dificuldades;

•  Oportunidades de melhoria e condições de estágio.

        Iniciar em folha distinta apresentando o indicativo numérico a que corresponde, 
alinhado à margem esquerda, a 3cm de borda superior e o texto deve iniciar 2cm 
abaixo.  
        

As atividades desenvolvidas no estágio deverão ser redigidas em  forma de 
texto e podem ser organizadas em subseções. Nesta etapa o aluno deve relacionar 
as atividades desenvolvidas com os referenciais teóricos. 

É parte do estágio curricular  agregar valor e conhecimento ao discente, na 
oportunidade de estagiar o aluno deve observar a empresa e analisá-la criticamente. 
Ficará a critério do orientador(a)/supervisor(a) estabelecer quais as atividades que 
serão descritas e analisadas criticamente. 

           * diagnóstico empresarial - clima organizacional, movimento, condições de 
trabalho, número de colaboradores, tempo de atuação no mercado e  sugestões 
para a organização.  



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         Iniciar  em folha distinta  apresentando o indicativo  numérico (5),  alinhado à 
margem esquerda, a 3cm de borda superior e o texto deve iniciar 2cm abaixo.  

         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. Ao final da página deverão  constar 
as assinaturas do estagiário(a), do  supervisor(a) e do(a) orientador(a) do estágio. 



REFERÊNCIAS

Todas as fontes de informação (livro,  revista,  fita  de vídeo,  home-page,  CD-
ROM, etc) utilizadas na elaboração do relatório devem ser arroladas alfabeticamente 
em uma lista, digitadas em espaço simples, margeadas à esquerda e separadas 
entre si por espaço duplo.



APÊNDICES 

       Todos os documentos elaborados pelo autor e que servem para complementar 
as  informações  fornecidas  no  corpo  do  trabalho  podem  ser  colocados  em 
apêndices. 

               Os  apêndices  são  identificados  por  letras  maiúsculas  consecutivas, 
travessão  e  pelos  respectivos  títulos  e  devem  ser  apresentados  no  sumário. 
Exemplo:

APÊNDICE A – Fotografia dos equipamentos 
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