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SECRETARIA ACADÊMICA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE ESTÁGIOS: 

SUPERVISIONADOS 

 

É importante a capacitação do aluno na escrita de relatórios técnicos. O orientador do Estágio 
deve contribuir para isso. 

 
Os relatórios deverão conter os seguintes tópicos em no mínimo 5 e no máximo 10 páginas: 

I) Folha de rosto: título, autor(a), nome do orientador, nome do laboratório onde foi realizado 
o trabalho e período ao qual corresponde o estágio. Na mesma página deverá ser 
incluída a frase: Relatório do Estágio Supervisionado (CFBU01, CFBU02, CFBU03, 
CFBU04) 

II) Introdução: base teórica associada aos objetivos do projeto. Situar o trabalho no seu 
contexto, isto é, que fatos levaram a execução do mesmo. Devem ser citadas 
referencias bibliográficas (capítulos de livros, teses, artigos científicos, etc.) 

III) Objetivos: objetivos definidos para o estudante durante o desenvolvimento do estágio 
IV) Materiais e Métodos: descrição sucinta da metodologia utilizada. Referências podem e 

devem ser incluídas. 
V) Resultados: Podem ser resultados preliminares quanto aos experimentos executados e 

acompanhados pelo aluno durante o estágio. Os resultados devem ser comentados de 
forma a auxiliar sua interpretação.  As ilustrações (figuras, fotos e tabelas) devem ser 
acompanhadas de legendas que permitam sua compreensão sem que seja necessário 
recorrer ao texto principal. 

VI) Conclusões 
VII) Considerações Finais: descrever as perspectivas para o projeto e outras atividades 

desenvolvidas, apresentação de seminários, participações em eventos e impacto do 
estágio para sua formação. 

VIII) Referências bibliográficas: Lista das referências citadas ao longo do relatório. Devem 
constar as informações essenciais para a localização das fontes utilizadas, como 
autores, ano da publicação, revista/livro, etc. 

O relatório deve ser entregue no máximo até o período de inscrição em disciplinas do semestre 
seguinte ao da execução do estágio, sob o risco de não ser autorizada inscrição no Estágio 
seguinte ou mesmo apresentação da Monografia de conclusão de curso. 


