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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente documento foi organizado a partir do Manual 

anteriormente elaborado pelas servidoras Cacilda Ferreira dos 

Reis, Edinélia Souza Cruz e Maria Conceição dos Santos. Tem 

como objetivo orientar alunos e docentes quanto à estruturação 

do relatório final de estágio curricular. 

Desse modo, espera-se possibilitar ao aluno condição de 

produzir um relatório com qualidade técnica, assim como 

organizar melhor o tempo destinado a esta atividade tão 

importante para a avaliação do ensino prestado pela instituição. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estágio é um componente curricular de grande 

importância para a formação profissional do aluno, sendo que a 

apresentação das atividades realizadas ocorre através de um 

relatório. 

Convém indicar que o relatório final do estágio é um 

instrumento valioso para a avaliação do desempenho do aluno 

ao final do curso, na medida em que busca sintetizar as 

principais ações desenvolvidas durante o estágio; bem como 

fornecer um feedback sobre a formação ministrada pela 

Instituição.   

No decorrer dos últimos anos, tem-se constatado que os 

alunos apontam algumas dificuldades à elaboração do relatório. 

Observando-se problemas de apresentação gráfica, conteúdo, 

organização das informações, dentre outros.  

Diante deste quadro, a Coordenação de Integração Escola 

Empresa/CIEEM, em articulação com os professores de Língua 

Portuguesa, procurou através da elaboração da presente norma, 

propiciar orientações práticas sobre a elaboração do relatório 

final; como também ajudá-los a estruturar melhor as ações para 

a concretização desta atividade. 
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2 REGRAS GERAIS DO RELATÓRIO 

 

O relatório deve ser apresentado de maneira racional e 

uniforme, seus elementos dividem-se em pré-textuais, textuais 

e pós-textuais. O trabalho deve ser digitado e encadernado com 

espiral.  

 

2.1 FORMATAÇÃO 

 

A formatação do texto deverá corresponder às seguintes 

normas: 

• Formato do papel: A4 – impresso em só face da folha de 

papel branco. 

• Fonte: Arial ou Times New Roman. 

• Tamanho da fonte: Tamanho 12 em todo o documento, 

exceto em citação superior a 3 linhas, legenda e fonte das 

ilustrações, que deverão estar em tamanho 10. 

• Alinhamento: Justificado.  

• Espaçamento  Entrelinhas: 1,5 (exceto na nota explicativa e 

nas referências, nestas devem ser usado o espaçamento 

“simples”). 

• Parágrafo: 1 cm a partir da margem esquerda de 3 cm. 

• Espaçamento entre Parágrafos: 0 pt 
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• Margens: Superior e esquerda (3cm) e inferior e direita 

(2cm).  

• Paginação: todas as folhas do relatório que sucedem à folha 

de rosto devem ser contadas, mas numeradas 

sequencialmente em algarismo arábicos somente a partir da 

parte textual. Numerar as páginas no canto superior direito. 

• Numeração das seções: Seções são divisões feitas no texto de 

um documento para que haja melhor compreensão do 

assunto por parte do leitor. Todos os títulos devem ser 

alinhados na margem esquerda e numerados com algarismos 

arábicos de forma crescente. O número deve ser separado do 

título por um espaço. Não começar título de seção ao pé da 

página. 

 

2.2 ESTRUTURA  

 

2.2.1 Elementos pré-textuais: 

 

São aqueles que antecedem o texto, apresentando 

informações que ajudam na identificação do trabalho. 
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2.2.1.1 Capa 

 

Proteção e estética, não é contada nem numerada que 

deve conter os seguintes elementos: 

• Nome da instituição (em maiúsculo, tamanho 12, 

centralizado, espaçamento simples e sem negrito) ou a 

utilização da logomarca oficial do IFBA – campus 

Barreiras; 

• Nome do autor/estagiário (em maiúsculo, tamanho 12, 

centralizado, espaçamento simples e sem negrito); 

• Título (em maiúsculo, tamanho 12, centralizado, 

espaçamento simples e negrito); 

• Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado o 

relatório (centralizado, só a primeira letra em maiúscula, 

sem negrito, espaçamento simples e tamanho 12); 

• Ano da entrega (centralizado, só a primeira letra em 

maiúscula, sem negrito, espaçamento simples e tamanho 

12); 

 

2.2.1.2 Folha de rosto 

 

Folha que contém os elementos essenciais para a 

identificação do trabalho. É contada, porém não numerada: 
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• Nome do aluno (em maiúsculo, tamanho 12, centralizado e 

sem negrito); 

• Título (em maiúsculo, tamanho 12, centralizado, 

espaçamento simples e negrito); 

• Nota explicativa: Nome do curso, local de realização do 

estágio (Instituição/Empresa/Setor) período, duração em horas, 

nome do supervisor na Instituição/Empresa, nome do professor 

orientador (recuo de 6 cm da margem esquerda, só a inicial em 

maiúsculo, sem negrito, tamanho 11, espaçamento simples); 

• Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado o 

relatório (centralizado, só a primeira letra em maiúscula, sem 

negrito, espaçamento simples e tamanho 12); 

 

2.2.1.3 Folha de assinaturas 

 

Folha em que deve constar o nome e a assinatura dos 

envolvidos no estágio: 

 

• Nome e assinatura do aluno; 

• Nome e assinatura do supervisor na Instituição/Empresa; 

• Nome e assinatura do professor/orientador do IFBA; 

• Local e ano. 
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2.2.1.4 Folha de agradecimento 

 

Folha opcional em que o discente expressa, sucintamente, 

seu reconhecimento a quem colaborou de forma relevante para 

a realização do estágio. O agradecimento é um crédito dado a 

uma pessoa ou instituição, devendo ser específico a cada tipo 

de ajuda ou préstimo significativo. 

 

2.2.1.5 Lista de ilustrações 

 

Consideram-se ilustrações desenhos, esquemas, 

fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, plantas e outros 

utilizados para ilustrar o relatório.  

Este elemento é opcional e deve ser elaborado de acordo 

com a ordem de apresentação, com cada item designado por 

seu nome específico, acompanhado do respectivo número da 

página. É recomendável, quando necessário, a elaboração de 

lista própria para cada tipo de ilustração.   

 

2.2.1.6 Lista de abreviaturas e siglas 

 

Relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no 

texto, seguidas das palavras ou expressões grafadas por 
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extenso. Este item é opcional, porém se a quantidade de 

abreviaturas e siglas for extensa, este item será obrigatório.   

 

2.2.1.7 Sumário  

 

Listagem e enumeração das principais divisões, seções 

ou capítulos do trabalho, segue a mesma ordem e forma gráfica 

em que se encontram no texto, indicando a página inicial 

correspondente. 

 

2.2.2 Elementos textuais 

 

São elementos obrigatórios que compõem o relatório de 

estágio, contém a introdução, o desenvolvimento e as 

considerações finais. 

 

2.2.2.1 Introdução  

 

Na introdução, deve-se mencionar as informações gerais 

sobre a Instituição/Empresa na qual foi realizado o estágio, 

indicando o setor e as ações desenvolvidas. Neste momento, 

mencionam-se os dados gerais que facilitem a compreensão do 

relatório.  
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2.2.2.2 Desenvolvimento  

 

Nesta seção, serão descritas informações acerca da 

Instituição/Empresa e das atividades desenvolvidas pelo(a) 

estagiário(a) na Instituição/Empresa.  

Primeiramente o aluno descreverá brevemente a 

Instituição/Empresa (histórico, área de atuação, produtos e/ou 

serviços ofertados, missão, organograma) como também 

apresentará o(s) setor(es) em que desenvolveram as atividades. 

Convém pontuar que o relatório não deve ser cópia de 

textos tais como: Livros, apostilas, manuais técnicos, rotinas de 

serviços, descrição de processos, instruções de testes/ajustes, 

instruções de montagens.  

Posteriormente serão detalhadas atividades desenvolvidas 

pelo estagiário, a forma de execução e a correlação com o 

curso matriculado no IFBA. Em situações em que o estágio 

tenha sido realizado vários setores, o aluno deverá descrever 

todas as áreas de atuação. 

No caso da utilização de siglas ou abreviatura estes 

deverão ser especificados na lista de siglas e abreviaturas. O 

aluno poderá ilustrar o relatório com figuras, fotos, gráficos, 

organogramas, plantas, desenhos, os quais, se em grande 

quantidade devem estar na parte anexo. Vale ressaltar que a 
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utilização de figuras no relatório precisa da autorização da 

Instituição/Empresa. 

 

2.2.2.3 Considerações finais 

  

Nesta seção o discente deve relatar sua opinião sobre o 

curso, as atividades desenvolvidas na Instituição/Empresa, o 

estágio, a orientação recebida na Instituição/Empresa e na 

escola analisando criticamente. 

Avaliar ainda a sua participação como estagiário e seu 

aproveitamento, capacidade profissional e como se sente frente 

ao mercado de trabalho. Deve-se também propor sugestões 

para análise e melhoria da qualidade do estágio e do ensino 

profissionalizante prestado pelo IFBA-campus Barreiras. 

 

2.2.3 Elementos pós-textuais: 

 

2.2.3.1 Referências 

 

Livro:  

 

SOBRENOME, Nome e os outros sobrenomes. Título: 

subtítulo. nº ed. (se houver). Local: Nome da editora, ano de 

publicação. nº de página.  
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Ex.: 

NUNES, Benedito. Introdução à filosofia da arte. 2. ed. São 

Paulo: Ática, 1989. 128 p 

 

Capítulo de livro com autoria especial:  

 

SOBRENOME, inicial do prenome do(s) autor(es). Título do 

capítulo. In: SOBRENOME, inicial do prenome do(s) autor(es) 

ou organizador(es). Título: subtítulo. Local: Editora, ano de 

publicação. Total de páginas ou de volumes. Páginas inicial e 

final do capítulo referenciado. 

 

Ex: 

ANJOS, H. P. Inclusão da pessoa com deficiência no ensino 

superior: primeiras aproximações. In: MIRANDA, T. G.; 

GALVÃO FILHO, T. A. O professor e a educação inclusiva: 

formação, práticas e lugares. Salvador: EDUFBA, 2012. p. 

123-138. 

 

Capítulo de livro sem autoria especial:  

 

SOBRENOME, inicial do prenome do(s) autor(es). Título do 

capítulo. In: ______. Título: subtítulo. Local: Editora, ano de 

publicação. Total de páginas ou de volumes. Páginas inicial e 

final do capítulo referenciado. 

 

Ex:  

LÉVY-BRUHL, Henri. Os fatores da evolução do direito. 

In:______. Sociologia do direito. 2. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1997. p. 79-85. 
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Artigo de periódico:  

 

SOBRENOME, inicial do prenome do(s) autor(es). Título do 

artigo: subtítulo. Título da revista, local, número do volume, 

fascículo, páginas inicial e final do artigo referenciado, 

informações de período, data de publicação. 

 

Ex.: 

COSTA, V. R. À margem da lei: o Programa Comunidade 

Solidária. Em Pauta - Revista da Faculdade de Serviço Social 

da UERJ, Rio de Janeiro, n. 12, p. 131-148,1998. 

 

No caso de meio eletrônico:  

 

Obras de qualquer natureza consultadas online devem 

necessariamente apresentar as informações sobre o endereço 

eletrônico, apresentado entre os sinais < >, precedido da 

expressão "Disponível em:", e a data do acesso ao documento, 

precedida da expressão "Acesso em:". 

 

Ex.: 

SOUZA, Ailton Elisário de. Penhora e avaliação. Dataveni@, 

Campina Grande, ano 4, nº 33, jun. 2000. Disponível em: 

http://www.datavenia.inf.br/frame-artig.html. Acesso em: 31 

jul. 2000.  

 

  

2.2.3.2 Anexos 

 

Conjunto de material utilizado para ilustrar ou 

complementar o texto, tais como: gráficos, tabelas, fotografias, 

mapas, diagramas, fluxogramas, esquemas, formulários, 

http://www.datavenia.inf.br/frame-artig.html.%20Acesso
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plantas, desenho em geral, dentre outros. Devem ser 

enumerados conforme citados no texto. 

É importante mencionar que o material ilustrativo deve 

aparecer somente quando necessário à compreensão e 

esclarecimento do texto, sem qualquer outra finalidade. Sendo 

um número reduzido e indispensável ao entendimento do texto, 

deve ser usado junto à parte a que se refere. Já quando 

apresentar uma quantidade maior coloca-se em anexo para não 

sobrecarregar o texto.  

Neste tópico também serão inseridos os formulários de 

estágio do IFBA-campus Barreiras utilizados no período: 

• Plano de atividades do estágio (Empresa/Instituição 

concedente do estágio); 

• Plano de atividades do estágio (Orientador do estágio); 

• Controle de Frequência do Estagiário 

• Autoavaliação do estagiário 

• Ficha de Avaliação do Estágio pelo Estudante 

• Avaliação de Desempenho do Estagiário (Supervisor - 

Instituição Concedente/ Empresa) e Orientador do estágio 
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