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RESUMO

O resumo é a apresentação concisa do texto, destacando aspectos de maior

importância  e  interesse.  No resumo,  o conteúdo deve  ser  apresentado em forma de texto

resumido.

Palavra-chave: Visualização de software. Evolução de software. Estratégias de análise.
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1 INTRODUÇÃO

Este documento apresenta um modelo de relatório de estágio. Ele foi elaborado

por professores do IFBA campus Santo Amaro1. Os elementos pré-textuais, capítulos, e pós-

textuais  já  estão descritos  no documento.  O aluno estagiário  deve utilizar  o  documento  e

modificá-lo com suas informações.

O pré-texto deve conter as seguintes páginas. Ver Tabela 1:

Tabela 1 – Lista de páginas do pré-texto

Página Descrição
1 Capa
2 Página em branco
3 Folha de rosto com informações conforme modelo
4 Dados do estágio curricular
5 Folha de assinatura
6 Agradecimentos
7 Sumário
8 Resumo

Fonte: se a tabela foi retirada de algum material, deve ser informado a fonte aqui.

Após o pré-texto, devem iniciar as seções. Cada seção deve iniciar em uma nova

página. A seção 1, por exemplo, inicia-se na página 9. As seções são: 1) Introdução, 2) Relato

das atividades, 3) Correlação da prática profissional e formação acadêmica, 4) Conclusão. Os

elementos pós-textuais são: Referências, Anexos (opcional) e Apêndice (opcional).

Em cada seção é apresentado uma breve descrição do que é esperado para compor

o texto.

A impressão é feita somente em uma face do papel, em preto, permitindo-se cores

nas figuras, em situações em que sejam absolutamente necessárias. Utilize a fonte Times New 

Roman 12 para o seu relatório.

O corpo dos quadros, figuras e rodapés pode conter letras menores. Nestes casos, 

o tamanho da fonte deve ser 10.

1 Parte desse texto é baseado em outros modelos de relatórios tais como (Modelo de relatório da biblioteca 
setorial de Joinville, UFSC, 2013), e NBR 10719, 1989.
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Os títulos das seções principais devem ser grafados em letras maiúsculas, negrito,

destacando-se no texto,  sendo separados do texto que os  precede  ou os  sucede  por  dois

espaços duplos.

Os títulos das subseções devem ser grafados em letras maiúsculas, destacando-se

no texto, sendo separados do texto que os precede ou os sucede por dois espaços duplos.

Para os nomes científicos e expressões estrangeiras, usar o itálico como estilo de

fonte.

1.1 SOBRE A INTRODUÇÃO

A introdução é a primeira seção do seu texto. Ela deve dar um panorama geral do

que será apresentado no relatório.

Na introdução devem ser apresentados o a) Contexto do estágio, incluindo

Empresa, Área de atuação, Trajetória até o estágio (Opcional), e b) Objetivos do relatório de

estágio.

Sugerimos que o último parágrafo da introdução seja da seguinte forma:

Além dessa introdução, este relatório está dividido da seguinte forma: Seção 2

apresenta o relato das atividades do estágio; a Seção 3 aborda a correlação da prática

profissional e formação acadêmica. Por fim, a Seção 4 conclui o relatório

1.2 SUBSEÇÕES

As subseções  devem ser numeradas.  Elas  servem para organizar  as seções em

tópicos. Copie e cole o exemplo que contém nesse próprio documento.
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Quando você precisar criar subdivisões que não caracterizam uma subseção você

pode colocar conforme o exemplo abaixo: “Adicionando figuras ao texto.”. Observe que o

texto está em itálico. Esse tópico não aparece no índice.

Outra forma de fazer subseções de subseções é como aparece na subseção 2.2

(e.g. 2.2.1 e 2.2.2).

1.3 OUTROS ELEMENTOS IMPORTANTES DO RELATÓRIO

Esta subseção apresenta alguns elementos importantes para  o relatório. Estes

elementos estão descritos abaixo.

Adicionando figuras ao texto.

As figuras devem ser numeradas sequencialmente, com o título da figura abaixo

da mesma. Elas devem aparecer referenciadas no texto. A referência deve ser cruzada.

Procure por referência cruzada no seu editor de texto.  Toda figura deve ser explicada em

alguma parte do texto. Veja exemplo abaixo em que uma figura e o texto explicando-a são

apresentados. Caso seja utilizado figuras de outro autor, deve ser informada a fonte.

Na  Figura 1  é apresentado uma visão geral da abordagem proposta. Dada a alta

complexidade associadas às atividades de manutenção e evolução, faz-se necessário a

utilização de diferentes abordagens para compreender a evolução de software. Desta forma, o

ambiente  proposto  fará  uso de  quatro  abordagens  distintas  para  lidar  com a  evolução de

software: abordagem diferencial, abordagem temporal, abordagem de features, abordagem de

repositórios de código fonte (Software Configuration Management  – SCM). Chamamos de

SEVA (Software Evolution Visualization Approach) a integração de todas essas abordagens

(Figura 1).
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Figura 1 – Visão Geral das abordagens SEVA.

Adicionando referências ao texto.

As referências devem ser numeradas.  As referências devem ser cruzadas. Veja

exemplo abaixo de como referenciar no texto.

Citações diretas de até 3 linhas devem ser inseridas no texto entre aspas. Exemplo:

Novais et. al. (2013) dizem que: “o uso de múltiplas estratégias para análise de evolução de

software ajuda a atacar um número maior de atividades de engenharia de software”. Neste

caso, o relatório faz uma citação com o texto igual ao do autor.

Novais et. al. (2013) deve aparecer na lista de referências.

Outra forma de citação: Há pouca combinação de estratégias visuais de evolução

software (Novais et. al. 2013). Neste caso, o relatório faz uma afirmação baseado no texto do

autor.

Outra forma de citação: Em (Novais et. al. 2013), os autores afirmam que há

pouca validação em visualização de evolução de software.

As referências devem aparecer na seção de referências ordenadas lexicalmente. 

Observe a seção Referência para ver como elas devem ser adicionadas no pós-

texto.

A referência lista todas as obras citadas no texto, por números ou por nomes dos

autores, seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Para referenciar uma publicação ou trabalho que seja considerado no todo, siga o 

modelo da referência de GOMES (1998). Este tipo de referência inclui livro, folheto, trabalho



5

acadêmico (teses, dissertações, entre outros), manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário 

etc.

Para referenciar uma parte de publicação, que inclui capítulo, volume, fragmento 

e outras partes de uma obra, utilize o modelo da referência de LINHARES (1998).

Para documento de evento, siga o exemplo da referência SIMPÓSIO

BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES (1995).

Para publicação e trabalho em meio eletrônico, utilize o exemplo da referência de 

KOOGAN, (1999).

Para artigo de periódico, utilize o exemplo de REZENDE, (2001).

Adicionando tabela ao texto.

As tabelas devem ser numeradas sequencialmente e devem aparecer referenciadas 

no texto. A referência deve ser cruzada. Veja como exemplo a Tabela 1.
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2 RELATO DAS ATIVIDADES

Nesta seção deve ser apresentado o relato das atividades desenvolvidas no estágio.

O verbo deve estar no passado, pois são atividades que foram realizadas.

2.1 PROCESSO

Nesta seção deve ser apresentado o processo do estágio, a metodologia utilizada.

2.2 ATIVIDADES

Atividades (aqui também cabem as contribuições técnicas dos alunos para leitores

do relatório) colocando manuais, códigos, projetos, tutoriais e etc. nos apêndices.

Caso queira dividir as atividades por subseções faça como o exemplo abaixo

2.2.1 Atividade 1: monitorando os acessos ao site

Descrição da atividade 1
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2.2.2 Atividade 2: desenvolvendo o sistema de controle de pontos

Descrição da atividade 2.

2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA A EMPRESA

Qual a sua contribuição para a empresa? Mostre na sua visão qual a contribuição 

do seu trabalho de estágio para a empresa
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3 CORRELAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA

Nesta seção deve ser apresentado de que maneira os conteúdos aprendidos em sala

durante seu curso foram importantes para o estágio. Os verbos devem estar no passado.
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4 CONCLUSÃO

Nesta seção deve ser apresentada a conclusão do relatório.  Deve ser feita uma

retomada do objetivo do estágio e deve ser apresentado também o significado do estágio para

a vida profissional e pessoal do estudante.
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ANEXOS

Esta é uma seção OPCIONAL. Nesta seção devem ser apresentados os anexos.

Material relacionado com o trabalho, mas que não é de autoria própria.
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APÊNDICE

Esta é uma seção OPCIONAL. Nesta seção devem ser apresentados os anexos.

Material relacionado com o trabalho de autoria própria.
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