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1 INTRODUÇÃO (mínimo 1 página)
Na introdução deve ser feita a apresentação sintetizada da área de estágio e o tema 
do  estágio,  situando-o  no  contexto  no  qual  a  problematizarão  será  identificada. 
Demonstra-se a necessidade do estudo, indicando o que se pretende alcançar com 
as atividades/pesquisa.

2 OBJETIVOS

2.2 Objetivo Geral
O objetivo geral deve determinar o que se pretende realizar no semestre de estágio, 
ou seja, sua abrangência em termos gerais.

2.3 Objetivos Específicos (mínimo 3)
São objetivos intermediários que permitem atingir o objetivo geral.

3 JUSTIFICATIVA
Na justificativa  devem  ser  colocados  os  argumentos  tentando  comprovar  que  o 
trabalho é significativo, importante ou relevante. É imprescindível justificar-se técnica 
e/ou cientificamente a proposta.

4 REVISÃO DA LITERATURA (desenvolver no mínimo 3 tópicos – no mínimo 
em 3 páginas)
Deve  ser  breve,  coerente  e  levantar  as  questões  que  se  pretende  estudar  na 
empresa, por exemplo: Qualidade em meios de hospedagem, conservação do meio 
ambiente  e  eventos,  Turismo  e  promoção  eletrônica,  agenciamento  e 
desintermediação, Planejamento e evolução sustentável, etc. 

5 PLANO DE ATIVIDADES PRÁTICAS
Nesta etapa o discente deve descrever como e que atividades pretende desenvolver 
na organização, ou seja elencar as ações e  contribuições e como pretende atuar.

6 CRONOGRAMA
Identifica-se cada fase do trabalho, relacionando-as com o tempo necessário para 
executá-las.

Meses 
ou 
semanas/ 
atividades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 RESULTADOS ESPERADOS
Nesta fase apresenta-se os resultados do projeto de estágio.

REFERÊNCIAS 
Deve conter a listagem das obras citadas no trabalho de acordo com as normas 
ABNT. REFERÊNCIAS 

OBSERVAÇÕES:  o  corpo  do  texto  deve  ser  produzido  em  fonte  12   Arial,  
espaçamento 1,5.


	CURSO DE TURISMO
	NOME DO ALUNO – (Fonte12/Arial/Centralizado)


