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ANEXO 4 

 

PADRONIZAÇÃO ESTRUTURAL DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA DA UFSJ 

 

CAPA  

• Para a proteção externa do trabalho, deve conter os itens na seguinte ordem:  

• Nome da Universidade e do Curso.  

• Título - (Relatório de Estágio Supervisionado)  

• Nome completo do discente  

• Número de Matrícula Ano da entrega.  
 
 
FOLHA DE ROSTO  

• Deve conter os seguintes itens:  

• Nome da Universidade e do Curso.  

• Título - (Relatório de Estágio Supervisionado)  

• Nome completo do discente, período e matrícula. Nome da empresa onde o 
estágio for realizado  

• Período de realização e horas trabalhadas  

• Nome do professor orientador  

• Ano da entrega  
 
 
DEDICATÓRIA  

• Item opcional. 

• Onde o discente presta homenagem ou dedica o seu trabalho.  
 
 
AGRADECIMENTOS  

• Item opcional. 

• Dirigido àqueles que contribuíram de maneira relevante para a realização do 
estágio.  

 
 
RESUMO  

• Consiste na apresentação concisa dos pontos relevantes do estágio, onde se 
destacam os objetivos, os métodos, os resultados e as conclusões mais 
importantes. O resumo deve ter uma descrição rápida e clara do conteúdo e 
das conclusões do relatório, não ultrapassando a uma página.  

• Evitar o uso de parágrafos no meio do resumo. As citações bibliográficas não 
devem ser utilizadas no resumo. Durante a elaboração do texto, utilizar verbo na 
voz ativa.  
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SUMÁRIO  

• Consiste na enumeração das principais divisões, seções e outras partes do 
relatório, na mesma ordem em que a matéria nele se sucede, acompanhado 
do respectivo número da página. Os capítulos devem ser enumerados em 
algarismos arábicos, a partir da Introdução até as Referências Bibliográficas.  

 
 
INTRODUÇÃO  

• Parte inicial do relatório. Deve conter a delimitação do assunto tratado, objetivos 
do relatório e outros elementos necessários ao assunto. O(s) objetivo(s) 
deve(m) estar situado(s) no último parágrafo da Introdução, sendo 
apresentado(s), normalmente, com a utilização de verbos, pois estes 
expressam ação.  

 
 
DESENVOLVIMENTO (de 10 a 20 páginas)  

• Caracterização da empresa (1 a 2 páginas)  

o Nome da empresa onde o estágio foi realizado, CNPJ, nome do 
proprietário, data de fundação, endereço, tipo de empresa.  

o Destacar a importância da empresa na comunidade considerando 
aspectos econômico- sociais, tecnológicos e ambientais.  

o Apresentar a estrutura organizacional da empresa definindo o setor em 
que se encontra o estagiário.  

o Citar os tipos de produtos da empresa, etc.  

 

 

• Atividades desenvolvidas durante o estágio  

o Parte principal do relatório. Deverá conter as seguintes informações:  

▪ Tempo de permanência diária no setor(es).  

▪ Apresentar a descrição técnica de uma ou mais trabalhos 
realizados (Formulação do problema, metodologia adotada, 
resultados alcançados, interação com outros funcionários).  

▪ Pode incluir sugestões para a melhoria das atividades 
realizadas.  

▪ Abordar os tópicos de segurança de trabalho exigidos pela 
empresa.  

 
CONCLUSÃO  

• Parte final do texto, na qual se apresentam conclusões correspondentes aos 
objetivos. Deve ser breve e destacar uma análise crítica por parte do 
estagiário, em termos de contribuição para sua aprendizagem social, 
profissional e cultural. Abordar também as dificuldades e vantagens da 
realização do estágio.  
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SUGESTÕES  

• Sugestões do estagiário para os professores e futuros graduandos do curso 
de Engenharia Agronômica da Universidade Federal de São João del-Rei.  

 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

• Colocar somente as referências citadas no desenvolvimento do relatório, 
obedecendo as técnicas da ABNT.  

 
ANEXOS  

• Consiste em um texto ou documento que serve de fundamentação, 
comprovação e ilustração. Fotos do estagiário no setor, planta física e outros. 
Os anexos devem ser numerados e mencionados no texto.  

 
 
ASSINATURAS  

• Última folha deve conter a assinatura do discente, do professor orientador e do 
supervisor na unidade concedente. Enviar documento (relatório) digital com 
assinaturas digitais.  

 
 
 
 
FORMATAÇÃO DO RELATÓRIO 
 

• Papel A4  

• Margens: Superior; 2,5 cm. Inferior: 2 cm. Esquerda: 2,5 cm. Direita: 2 cm.  

• Tamanho e tipo de letra: Arial, justificado, tamanho 11. Espaçamento entre linhas: 1,5.  
 


