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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

SÍNTESE DOS PRINCIPAIS MARCOS LEGAIS E ORIENTAÇÕES BÁSICAS 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O estágio obrigatório, de acordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, 

também conhecida como Lei do Estágio, é aquele definido como tal no Projeto Pedagógico do 

Curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. No IFMT – 

Campus Avançado Sinop, todos os cursos integrados ao nível médio, subsequente e superior 

possuem como requisito a realização do estágio obrigatório, com o intuito de propiciar a 

complementação do processo ensino-aprendizagem. 

Através do estágio, o aluno tem a possibilidade de aplicar, na prática, a teoria 

aprendida em sala de aula, permitindo maior assimilação dos conteúdos estudados, além de 

atenuar o impacto da transição da vida estudantil para a vida profissional. Sendo este um 

momento tão importante na formação do educando, o relato do mesmo também o é. 

O relatório de estágio é parte integrante do processo de avaliação do estudante. Deve 

ser elaborado de forma clara e precisa, visando sistematizar as experiências vividas durante o 

período. Nesse sentido, as orientações transmitidas ao estagiário devem propiciar a confecção 

de um relatório que alcance os objetivos que foram delineados no Plano de Estágio, em 

consonância com a legislação pertinente, as normas técnicas e as orientações do setor de 

estágio. 

 

2. ESTÁGIO – DEFINIÇÃO (Manual do Estagiário – IFMT/2013) 

 

O estágio é importante instrumento de Ensino e Extensão. É prática indispensável a 

uma tenaz formação acadêmica, tendo por objeto primeiro, a fusão da unidade dialética entre 

o pensar acadêmico e o agir empresarial. Constitui, para a formação profissional, a integração 
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entre a teoria e a prática, sociabilizando conhecimentos, trocando tecnologias e, 

consequentemente, aprimorando as relações interinstitucionais. É um momento de construção 

de conhecimentos a ser alcançado pelo exercício prático e, sobretudo, pelo diálogo. Momento 

fundamental para aferir conceitos, construindo uma formação profissional e humana mais rica 

e abrangente. 

O Estágio, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso, é ato educativo desenvolvido no ambiente produtivo, que visa à preparação para o 

mundo do trabalho de educandos que estejam frequentando o ensino regular. 

O estágio curricular tem a função de propiciar ao estagiário o aprendizado social, 

profissional e cultural, tendo como resultado uma reflexão real e futurista dos novos cenários 

socioeconômicos. 

O Estágio Curricular supervisionado é uma atividade escolar, a ser desenvolvida em 

empresas públicas ou privadas, promovendo, entre tantos benefícios, a capacitação do 

educando para o mundo do trabalho. É uma atividade pedagógica que visa o complemento do 

aprendizado dos cursos, bem como o aprendizado de competências próprias de atividade 

profissional e a contextualização curricular, não gerando, em nenhuma hipótese, vínculo 

empregatício de qualquer natureza. Constitui-se numa atividade fundamental em que se busca 

lapidar a profissionalização do estudante, permitindo a troca de saberes com a empresa 

produtiva, gerando benefícios às duas partes. 

 

3. OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

 

O estágio Curricular Supervisionado visa propiciar ao aluno:  

a) Condições para iniciação orientada à prática profissional, tendo em vista a consecução 

dos objetivos dos Cursos; 

b) Oportunidade para assimilar experiência prática, planejar e desenvolver atividades de 

natureza técnicas, de maneira sistêmica, em empreendimentos cujas atividades estejam 

relacionadas às áreas da formação profissional; 
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c) Articulação dos conhecimentos adquiridos com a realidade profissional; 

d) Contato direto e sistêmico com o mundo do trabalho produtivo. 

 

4. COMO CONSEGUIR UM ESTÁGIO 

 

A conquista de um bom local para realização de estágio exige, inicialmente, pro 

atividade do estudante. Deverá se apresentar aos órgãos e empresas que ofereçam atividades 

inerentes a sua área de conhecimento (seu curso), conforme o seu interesse e possibilidades, 

para que o setor de extensão do Campus possa viabilizar os trâmites e assim, o estudante 

desenvolver as atividades do estágio. 

O aluno deve, antes de tudo, conhecer as atividades desenvolvidas pela empresa, o seu 

nível tecnológico e os reais interesses em oferecer estágios curriculares. 

 

5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

 

Na empresa cedente de estágio o estudante desenvolverá tarefas diversificadas e 

específicas, em diversos campos do seu conhecimento, que lhe trarão: 

a) Experiência necessária ao seu preparo profissional; 

b) Visão concreta do meio e das condições de trabalho, permitindo que se enriqueça o 

seu currículo e sua formação como profissional. 

O orientador de estágio deverá ter ciência das atividades desenvolvidas pelo estagiário, 

apontar-lhe outras novas atividades a serem desenvolvidas, que considere relevantes à sua 

formação, bem como sugerir o afastamento do estagiário de outras atividades que não 

considere relevantes.  

Como estagiário, o estudante deverá ter sempre o acompanhamento de profissionais 

experientes para supervisionar e orientar suas observações, comentários, pesquisas, tarefas e 

desenvolvimento do trabalho. 

 

mailto:eurismar.ferreira@snp.ifmt.edu.br


 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DE MATO GROSSO 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
CAMPUS AVANÇADO SINOP 

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IFMT CAMPUS AVANÇADO SINOP 
Endereço: Rua Das Avencas, nº 2.377, Setor Comercial, CEP – 78550-178, Sinop/MT. 

Fone: (65) 99952-0013 – Site: www.snp.ifmt.edu.br – E-mail: eurismar.ferreira@snp.ifmt.edu.br 
Pag. 4 de 18 

6. AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

A avaliação do estágio é considerada um dos instrumentos para o reconhecimento do 

estágio curricular obrigatório. Será realizada de forma contínua e sistemática, durante o 

desenvolvimento de todo o estágio, por intermédio dos profissionais envolvidos, culminando 

na verificação quantitativa e qualitativa de resultados, por intermédio de fichas e relatórios, 

envolvendo a análise de aspectos comportamentais e Técnico-Profissional do estagiário. 

Em caso de reprovação no Estágio Curricular Supervisionado, o aluno deverá 

desenvolver novo estágio. 

 

7. DEVERES: 

 

a) Orientador  

 Orientar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos dos alunos durante o Estágio 

Supervisionado; 

 Manter contato com o supervisor de estágio no local do estágio; 

 Indicar bibliografias e outras fontes de consultas; 

 Avaliar os relatórios entregues pelos alunos e empresas, apresentando parecer à 

Coordenação de Estágio; 

 Conversar periodicamente com o estagiário, indicando, se necessário for, as alterações 

de atividades desenvolvidas pelo estagiário; 

 Estar atento à postura ética que o trabalho requer.  

b) Supervisor  

 Apresentar o aluno estagiário à empresa e a empresa ao aluno;  

 Orientar, acompanhar e organizar as atividades práticas do estagiário na empresa;  

 Oferecer os meios necessários à realização de seus trabalhos;  

 Manter contato com a Instituição, quando necessário;  

 Assinar e encaminhar a Avaliação de Estágio Supervisionado ao estagiário.  
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 Observar atentamente as atividades desenvolvidas pelo estagiário na empresa, 

conferindo se as mesmas poderão lhe oferecer algum risco a sua integridade física, bem como 

se estão lhe proporcionando aprendizagem.  

c) Estagiário 

 Providenciar documentação exigida, acatando as exigências legais do IFMT; 

 Elaborar o plano de estágio juntamente com o supervisor de estágio, apresentando-o 

obrigatoriamente ao orientador, para adequações;  

 Comunicar ao seu orientador todo acontecimento importante relacionado ao estágio;  

 Comparecer aos encontros previstos com o orientador para análise dos trabalhos e/ou 

discussão de possíveis problemas;  

 Observar e cumprir as normas que emanam das coordenações de cursos e do Órgão do 

setor de Extensão dos Campi IFMT;  

 Elaborar relatórios conforme as instruções específicas e recomendações do orientador;  

 Realizar com zelo, dedicação e espírito profissional, todas as atividades programadas. 

 

** PERGUNTAS FREQUENTES 

 

(1) Onde posso realizar o meu estágio?  

Resp.: O estudante poderá realizar estágios em empreendimentos que realizem atividades 

produtivas inerentes as áreas de atuação do curso em que é matriculado, ou seja, deve-se 

observar na matriz curricular do curso as disciplinas específicas que definem a sua área de 

conhecimento. 

 

(2) Quantas horas de estágios semanais poderemos realizar?  

Resp.: Poderá realizar até 30 horas semanais, distribuídas em 4 até 6 horas/dia.   

 

(3) Qual a carga horária e a partir de quando poderei iniciar o meu estágio?  
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Resp.: Tanto a carga horária de estágio, como o momento da realização estará especificado no 

Projeto Pedagógico de cada Curso. 

 

(4) É possível obter o certificado de conclusão do curso técnico sem ter feito o estágio?  

Resp.: Não. Caso esteja previsto na Matriz curricular, o estágio se torna um componente 

obrigatório para a certificação de conclusão do Curso conforme dispõe a Lei. Portanto, para a 

obtenção da certificação do curso é necessária e obrigatória a participação e vivência do aluno 

no estágio curricular, caso esteja no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

8. RELATÓRIO FINAL DO ESTÁGIO 

 

re-la-to: 

1. Ato ou efeito de relatar; relação. 

2. Narração (de partida de futebol). 

Palavras relacionadas: relatar, relata, narrado, narrar, memoriar. 

re-la-tar: 

1. Referir; contar; narrar. 

2. Descrever. 

3. Mencionar. 

re-la-tó-ri-o: 

1. Exposição escrita em que se descrevem todos os fatos de... 

 

O relatório de estágio é um documento personalizado que tem como objetivo relatar 

uma experiência na empresa. Precisa, necessariamente, ter objetivos bem definidos e deve ser 

dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, devendo, assim, explicitar aquilo que o 

estagiário aprendeu (conhecimentos e domínio). É, em resumo, um recurso que se usa para 

descrever as atividades que foram executadas durante o período de estágio, devendo ser o 

mais objetivo possível, sem dispensar as informações essenciais para seu entendimento. O 
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Relatório de Estágio não tem como objetivo argumentar, mas sim relatar dados e 

informações coletadas e/ou observadas, bem como narrar as experiências vividas durante o 

período de realização das atividades previstas no Plano de Estágio. 

Para redigir relatórios de estágio, não basta alinhar os fatos. O documento deve ser 

objetivo, informativo e apresentável. A linguagem usada no relatório deve ser objetiva, 

precisa, clara e concisa. 

Aconselha-se a elaboração de um relato sucinto, acompanhado de possíveis anexos, 

quadros, gráficos e outros. A redação deve ser simples, com correção ortográfica e linguagem 

técnica, obedecendo à norma culta, aliando teoria e prática, relatando as experiências 

vivenciadas ao longo do estágio e relacionando-as aos conhecimentos adquiridos ao longo de 

seus estudos. 

O Relatório Final de Estágio é o documento que o aluno apresenta primeiramente ao 

seu orientador e posteriormente ao setor de estágios do IFMT, explanando, de forma clara e 

objetiva, a sua experiência/vivência no estágio. É um trabalho que deve obedecer às regras da 

ABNT e as orientações do setor de estágio do campus. 

 

8.1. O Relatório deve:  

 Informar sucintamente as atividades da empresa concedente de estágio;  

 Registrar com clareza as atividades desenvolvidas pelo estagiário durante o seu 

estágio, documentando com fotos ilustrativas e relato direto dos fatos;  

 Relatar as atividades e as experiências do estagiário, trazendo as dificuldades 

encontradas e os seus pontos fortes. 

O estagiário deve observar os seguintes procedimentos na elaboração do Relatório Final: 

 Garantir a participação do orientador  Depois de elaborada a primeira versão, o 

aluno deve procurar o Orientador para checar, corrigir e adequar a organização de conteúdo a 

normatização; 

 O relatório deverá ser entregue obedecendo ao calendário elaborado pelo Orientador; 
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 O Relatório Final somente poderá ser encaminhado ao Setor de Estágio, após a 

correção; 

 O Relatório Final deverá ser entregue contendo todas as peças necessárias para 

avaliação (Fichas de Acompanhamento Diário / Ficha de Auto Avaliação / Ficha de Avaliação 

pelo supervisor / Ficha de Avaliação pelo orientador / Ficha de Desempenho do Estagiário / 

Ficha de Declaração de Aprovação). 

Caso o relatório seja deficiente ou não atenda às exigências das normas de elaboração, será 

devolvido ao aluno que terá o prazo máximo de até cinco dias corridos para reformulá-lo. 

 

9. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

 

O relatório deve conter informações básicas e deixar explícitas todas as atividades 

realizadas no estágio. Deve conter os seguintes itens: capa, página de rosto, agradecimentos, 

sumário, introdução, caracterização e sistema operacional da empresa, atividades 

desenvolvidas, considerações finais, referências (conclusão), anexo (opcional) e apêndice 

(opcional). 

Todo o texto deve ser digitado em editor de texto compatível com Word, em espaço 

1,5 entre linhas, fonte Times New Roman, corpo 12, folha formato A4, justificado e com recuo 

de 1,25 cm na primeira linha. As margens seguem no modelo apresentado a seguir. As folhas 

deverão ser paginadas, na parte inferior e ajustada a direita. 
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Orientação Para o Espaçamento das Margens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os títulos deverão ser digitados em fonte Times New Roman, corpo 12, CAIXA 

ALTA, numerados em sequência com números cardinais e sempre iniciando na página 

seguinte. Dos títulos para o texto deverá deixar um espaço (1,5) livre para iniciar o texto, 

sendo que o próximo título sempre começará na página seguinte. 

Os subtítulos deverão ser digitados em fonte Times New Roman, corpo 12, minúscula, 

alinhados a esquerda, numerados em sequência com números cardinais e a digitação deve ser 

contínua, podendo haver vários subtítulos na mesma página. Para a inserção dos subtítulos, 

deixar dois (02) espaços do texto, ou do título, para o subtítulo e um (01) espaço para iniciar o 

texto. 

 

9.1. Parte Pré-textual 

 Capa; 

 Folha de Rosto; 

 Folha de Dedicatória (opcional); 

 Folha de Agradecimentos (opcional); 

 Epígrafe (opcional); 

3cm 

 

 

3cm                                           2cm 

 

 

 

 

2cm 
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 Folha de Sumário. 

 

9.2. Parte Textual 

 Introdução; 

 Fundamental Teórica; 

 Desenvolvimento; 

 Considerações finais. 

 

9.3. Parte Pós-textual 

 Referências Bibliográficas; 

 Apêndices; 

 Anexos. 

 

10. RELATÓRIO FINAL – ESTRUTURA DETALHADA 

 

10.1. Parte pré-textual 

 

10.1.1. Capa 

Proteção externa do trabalho, que reúne um conjunto de informações sobre o relatório. 

A informação essencial, a ser dada na primeira capa, inclui: 

a) Logomarca, nome da instituição e nome do curso no alto da folha, centralizado, em 

letras maiúsculas. A fonte do texto deve ser Times New Roman, tamanho 12. O 

espacejamento utilizado, entre o nome da instituição e nome do curso é de 1,5. 

b) Nome do autor (estagiário) que entra a dois espaços de 1,5 abaixo do nome do curso, 

centralizado, com letras iniciais maiúsculas. A fonte do texto deve ser Times New 

Roman, tamanho 12. 
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c) Título do relatório e subtítulo (se houver) ao centro da folha, centralizado, fonte Times 

New Roman, tamanho 12, em caixa alta (letras maiúsculas). O espacejamento utilizado 

é simples. 

d) Nome da cidade e ano de entrega do relatório, ajustado à margem inferior da página, 

centralizado, em letras maiúsculas. A fonte deverá ser Times New Roman, tamanho 12. 

OBS: 

1- O nome da cidade e o ano de entrega devem ser separados entre si por um espaço de 

1,5. 

2- Não se esquecer de configurar as páginas. As folhas devem apresentar margem 

esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior de 2 cm. 

 

10.1.2. Folha de Rosto 

Vem imediatamente após a capa e nela aparece: 

a) Nome do autor (estagiário), no alto da folha, centralizado, em letras maiúsculas. A 

fonte deverá ser Times New Roman, tamanho 12, espacejamento de 1,5 entre linhas. 

b) Título do relatório ao centro da folha, centralizado, em letras maiúsculas. A fonte 

deverá ser Times New Roman, tamanho 12, com espacejamento simples. 

c) Natureza (Relatório de estágio); nome do curso e da Instituição a que se destina o 

relatório; nome da empresa/Instituição e cidade onde foi realizado o estágio; período e 

total de horas; objetivo e nome do orientador (se houver). Esta parte deve ser digitada 

abaixo do título do trabalho (um espaço de 1,5) alinhada do meio da página para 

margem direita (recuo a esquerda de 8 cm), fonte Times New Roman, tamanho 10 e 

espacejamento simples. 

d) Nome da cidade e ano de entrega do relatório alinhado à margem inferior da página, 

centralizado, em letras maiúsculas. A fonte deverá ser Times New Roman, tamanho 12. 

OBS: O nome da cidade e o ano de entrega devem ser separados entre si por um espaço de 

1,5. 
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10.1.3. Dedicatória 

Esta é a folha em que o(s) autor(es) dedica(m) o trabalho e/ou faz(em) uma citação ou 

ainda, presta(m) uma homenagem. É um elemento opcional, porém, se utilizada, o texto é 

impresso em itálico, fonte Times New Roman, tamanho 10, alinhado à margem inferior da 

folha, ajustado à direita. 

A folha é encabeçada pela palavra “DEDICATÓRIA”, centralizada, com letra em 

caixa alta. A fonte utilizada deverá ser Times New Roman, tamanho 12. 

 

10.1.4. Agradecimentos 

Esta folha é opcional. Quando utilizada deve privilegiar, àqueles que merecem 

destaque por sua contribuição ao trabalho. Desse modo, agradecimentos e contribuições 

rotineiras, não são, em geral, destacados. 

Esta folha é encabeçada pela palavra “AGRADECIMENTO”, centralizado, fonte 

Times New Roman, caixa alta, tamanho 12. Em geral, inclui agradecimentos: ao coordenador 

e/ou orientador, professores, instituições, empresas e/ou pessoas que colaboraram de forma 

especial para realização do Estágio. O texto deverá ser em itálico, fonte tamanho 10, alinhado 

à margem inferior da página. 

 

10.1.5. Epígrafe 

Epígrafe é a citação de um pensamento, de uma frase, de um provérbio ou coisa que o 

valha, que está relacionado com o tema ou assunto do Estágio. As epígrafes têm a função de 

provocar a reflexão sobre o tema antes da leitura do relatório. É digitada em itálico, fonte 

Times New Roman, tamanho 10, alinhado à margem inferior da página. 

 

10.1.6. Folha de Sumário 

Compreende a indicação dos assuntos de acordo com a numeração das páginas. É 

colocado no início do trabalho, mas é o último a ser escrito. Constam dele todos os elementos, 

desde a introdução até os apêndices. Sua localização é após a folha que consta a epígrafe. É 
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elemento obrigatório, cujas partes são acompanhadas do(s) respectivo(s) número(s) da(s) 

página(s). É onde aparecem as divisões do trabalho, com a indicação das páginas onde se 

iniciam cada uma delas. 

O Título SUMÁRIO deverá ser digitado, em caixa alta, centralizado, alinhado à 

margem superior da página, fonte Times New Roman, tamanho 14. O texto entra depois de 

dois espaços de 1,5, tamanho 12. 

As seções devem receber indicativo numérico (1, 2, 3, ...) assim como as subseções 

secundárias (1.1, 1.2, 1.3, ...), terciária (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ...) e assim por diante. 

OBS: A introdução é uma seção ou título que também recebe indicativo numérico. 

 

10.2. Parte textual 

 

10.2.1. Introdução (contexto do estágio) 

Parte inicial do texto, que dá uma visão geral do conteúdo do relatório. A introdução 

deve explicar claramente o objetivo do relatório (geral e específico), as hipóteses de trabalho e 

uma breve contextualização do tema do relatório. A introdução não deve dar detalhes sobre os 

resultados, nem antecipar as conclusões e as recomendações. Deve ambientar o leitor ao 

contexto do trabalho/estágio. Como se organizou trabalho e o que abordou em cada parte dele. 

Exemplo: O estágio foi realizado na empresa X, na área de... A escolha da empresa se deu em função de... O 

estágio foi realizado no período de... A oportunidade do estágio me proporcionou... Este relatório pessoal 

contém a apresentação da empresa com sua razão social, endereço, histórico resumido, nº de funcionários, 

ramo de atividade, principais marcas e produtos, visão, missão e valores. Na sequência é apresentado o 

desenvolvimento do tema, contendo a descrição e documentação de todas as atividades desenvolvidas no 

estágio. Nas considerações finais descrevo minhas avaliações e conclusões quanto à experiência vivida e, por 

último, são apresentados os anexos. 

O título “INTRODUÇÃO” possui indicativo numérico, é alinhado à esquerda e 

digitado em caixa alta. Dar dois espaços de 1,5 entre linhas para o início do texto. A fonte do 

texto deve ser Times New Roman, tamanho 12, com espacejamento 1,5. A introdução é a 
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primeira folha da parte textual e a numeração das páginas começa a ser colocada em 

algarismos arábicos. 

ATENÇÃO: A introdução é redigida depois de escrito todo o relatório porque, no 

decorrer do estágio, algumas coisas podem ser modificadas em relação ao projeto original. 

 

10.2.2. Fundamentação teórica 

A importância desta parte do trabalho está relacionada com a necessidade de saber o 

que existe na literatura correlata sobre os procedimentos adotados e aprendidos durante a 

realização do estágio. Todo documento analisado deve constar na listagem bibliográfica e ser 

referenciado. 

 

10.2.3. Desenvolvimento (não se usa este termo como título): 

A palavra “desenvolvimento” não aparece como título dessa parte, mas sim, os 

títulos dos capítulos ou seções, que o autor escolher, e de suas subseções, respeitando sempre 

a natureza e objetivos do trabalho. Neste item deve descrever todas as atividades 

desenvolvidas durante o estágio e relacionar o aprendizado prático com o aprendizado teórico 

obtido em sala de aula. 

Os títulos (ou seja, capítulos ou seções e suas subseções) devem ser separados do texto 

que os precede por dois espaços de 1,5 entre linhas. O indicativo numérico de uma seção ou 

capítulo precede seu título, alinhado à esquerda, separado do texto por um espaço de 

caractere. Para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho, deve-se adotar a 

numeração progressiva para as seções do texto. Os títulos dos capítulos ou seções primárias, 

por serem as principais divisões de um texto, devem iniciar em folha distinta (separada). 

Destacam-se gradativamente os títulos dos capítulos ou seções, utilizando-se letras 

maiúsculas. Já para as subseções, utiliza-se apenas as letras iniciais maiúsculas. A fonte do 

texto deve ser Times New Roman, tamanho 12, com espacejamento 1,5. 

O desenvolvimento do assunto, segundo a NBR 10719 (1989, p. 5), é a parte mais 

importante do texto, onde é exigível raciocínio lógico e clareza. Deve ser dividida em tantas 
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seções e subseções quantas forem necessárias para o detalhamento do estágio realizado 

(descrição de métodos, teorias, atividades, discussões e resultados, entre outros). As 

descrições apresentadas devem ser suficientes para permitir a compreensão das etapas do 

estágio. Todas as ilustrações ou quadros essenciais à compressão do texto devem ser incluídos 

nesta parte do relatório. 

O desenvolvimento é a parte principal e mais extensa, que contém a exposição 

ordenada e pormenorizada do assunto, onde o estagiário apresenta os resultados obtidos 

durante o estágio. Inicia-se esta parte com: 

a) Caracterização da unidade concedente: (Descrição da empresa/diagnóstico situacional). 

Este item deve abordar uma descrição breve da empresa: histórico, caracterização 

(micro, pequena ou grande empresa), especialidades e área de atuação, produtos e/ou serviços, 

relação com a concorrência, organização interna, caracterizando e descrevendo o setor de 

atividade, tipos de serviços propostos, características da seção ou divisão onde trabalhou, 

como se deram os primeiros contatos com a empresa, etc. Deve descrever a adequação das 

atividades do trabalho com o perfil do curso, recursos disponibilizados pela empresa para a realização 

das atividades, a política de integração aplicada pela empresa, supervisão recebida para a realização 

das atividades do trabalho e demais informações ligadas à área de atuação na empresa. Descrever, se 

o estagiário achar relevante, de forma objetiva, os aspectos administrativos, a filosofia da 

empresa, relacionamento com pessoas de diferentes níveis hierárquicos que observou na 

empresa, sempre tomando cuidado com os aspectos éticos envolvidos em tal abordagem. 

Situar onde o estágio foi realizado dentro da estrutura organizacional da empresa, bem como 

as principais atividades realizadas dentro deste setor. Descrever as características do Estágio 

Supervisionado: em quantas horas foi realizado, quem era o supervisor na empresa e o 

orientador acadêmico, etc. 

b) Atividades desenvolvidas no estágio: 

Deve ser apresentada uma descrição detalhada dos trabalhos executados, descrevendo os 

procedimentos e/ou as diversas etapas de cada trabalho, citando equipamentos e materiais utilizados, 

bem como normas, catálogos, etc. Para cada atividade, deve-se expor claramente seus objetivos, os 

fundamentos teóricos necessários, a compreensão do que foi feito, os procedimentos (inclusive os 
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cuidados tomados e os problemas ocorridos) e o resultado final da atividade. Podem-se incluir tabelas, 

fotos, diagramas e outros recursos que favoreçam o entendimento do que está sendo descrito (citando a 

fonte de origem). Ao incluir tais itens, devem ser feitas referências a eles no texto. Caso sejam 

utilizados no relatório materiais de uso exclusivo da empresa, deve constar autorização da 

mesma. Material mais volumoso deve ser posto em anexo, indicando no texto o número do anexo e a 

página em que se encontra. 

 

10.2.4. Conclusões sobre o estágio (Considerações finais). 

Esta é a parte final do texto, na qual o estagiário deve apresentar: As principais 

conclusões alcançadas com o Estágio, ou seja, o significado dos dados mais relevantes 

observados ou coletados para resolver problemas propostos; Como as atividades foram 

importantes para a sua formação acadêmica; Como as expectativas teóricas se comportaram 

na prática, ressaltando, assim, a importância dos conhecimentos (teóricos) obtidos no curso e 

que o ajudaram durante o desenvolvimento do estágio ou até mesmo dos conhecimentos 

(práticos) obtidos no estágio, indicando para o IFMT – Campus Avançado Sinop temas ou 

assuntos que devem ser trabalhados com mais afinco ou não. Por isso, recapitulam-se, nesta 

parte, os resultados do estágio, ressaltando as consequências e possíveis vinculações futuras. 

As conclusões devem ser baseadas em dados, ou melhor, o corpo do Relatório. Situe o estágio 

no quadro de sua formação geral, fazendo uma síntese das novas competências adquiridas. É 

importante falar dos benefícios do estágio para a sua formação. Podem ser desenvolvidos os 

seguintes tópicos: 

 Análise do curso (de que forma o curso auxiliou no crescimento pessoal e profissional, 

deficiências, sugestões para inclusão ou exclusão de disciplinas ou conteúdos, sugestões para 

mudanças na estrutura do curso, etc.); 

 Análise do período de trabalho na empresa (de que forma o curso auxiliou no 

desenvolvimento do trabalho, dificuldades encontradas, etc.); 

 Avaliação geral do curso e do período trabalhado na empresa (avaliar o 

aproveitamento geral e dizer se os objetivos apresentados na introdução foram ou não 

atingidos, ou se o foram atingidos parcialmente). 
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Deve mencionar as conclusões sobre o estágio realizado, sua avaliação, aprendizados, 

lições e experiências adquiridas. Trata-se de parecer final (do estagiário) sobre tudo o que foi 

vivenciado nesta oportunidade. 

A conclusão é de caráter qualitativo, portanto, não permite quadros, tabelas, citações 

entre outras. 

 

10.3. Parte Pós-textual 

 

10.3.1. Referências bibliográficas 

Elemento obrigatório, que consiste num conjunto padronizado de elementos 

descritivos retirados de um documento. É a listagem, em ordem alfabética, das publicações 

utilizadas para a elaboração do relatório. Não devem ser referenciadas fontes que não 

foram citadas no texto. O título “REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS”, por não possuir 

indicativo numérico, deve ser centralizado. Os itens das referencias são alinhados à margem 

esquerda do texto e de forma a se identificar individualmente cada documento, em espaço 

simples, separadas entre si por dois espaços simples. A fonte do texto deve ser Times New 

Roman, tamanho 12. A pontuação segue padrões internacionais e deve ser uniforme para 

todas as referências. Os elementos fundamentais ou essenciais são: autor; título; edição; local 

de publicação; editora e ano de publicação.  

Exemplo:  

a) Livros: 

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Edição. Cidade de publicação: Editora, ano 

da publicação. 

b) Fontes via Internet. 

Anotar o endereço eletrônico do autor ou o endereço URL (site) e a data e a hora de 

acesso. SOBRENOME, nome. (Ano). Título do trabalho (Edição), Tipo de mídia. 

Ex: GRAEFF, Clóvis. (1996). Modelagens para o Gerenciamento Financeiro da Produção, 

(On-line). http://wwww.eps.efsc.br/teses96/graeff/index.htm (1997, Dez. 10). 
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Observações: 

a) O nome do autor deve ser iniciado pelo seu último sobrenome em letras maiúsculas, 

seguido dos prenomes, exatamente como na publicação. 

b) Para publicação elaborada por até três autores menciona-se os nomes de todos os 

autores, na mesma ordem de publicação, separados por ponto e vírgula. 

c) Para publicação elaborada por mais de três autores indica-se o primeiro ou o 

organizador ou coordenador seguindo-se da expressão et al. 

d) O título pode ser em itálico, negrito, sublinhado ou entre aspas. 

e) Usam-se as abreviações: p. para página(s), v. para volume(s), ed. Para edição. 

 

10.3.2. Apêndices 

São utilizados para complementação das exposições referentes ao Estágio. O título 

também é centralizado, por não possuir indicativo numérico. São documentos como planos de 

trabalho, folhas de acompanhamento diário do estágio, figuras, ilustrações, fichas de 

identificação, listas, etc. redigidos pelo próprio autor. 

 

10.3.3. Anexos 

São documentos, se houver, que complementam o trabalho justificando um raciocínio. 

Da mesma maneira que as Referências bibliográficas e os Apêndices são centralizados por 

não possuir indicativo numérico. Os recortes de revistas e jornais, leis, decretos, cartazes, 

folhetos, etc., são apresentados no relatório de estágio na forma de anexos. 

 

Sinop/MT, 20 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

EURISMAR ALVES FERREIRA 

Coordenador de Extensão 

Portaria nº 685 de 21/03/2016 
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