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I CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O relatório final de estágio curricular é um documento destinado ao 

registro minucioso do desenvolvimento do plano de estágio e de seus 

desdobramentos. Deve conter a descrição das atividades realizadas durante 

o estágio, sua discussão, sugestões e conclusões. Este relatório deve ser 

apresentado por escrito, de modo legível, digitado, com fotos impressas de 

boa qualidade e com caracteres nítidos e de coloração preta.  

A estrutura do relatório final compreende três partes: pré-textual, 

textual e pós-textual. Estas partes apresentam diversas seções, cada uma 

das quais deve iniciar-se em uma nova folha e obedecer à ordem exposta a 

seguir: 

 

 

1 PARTE PRÉ-TEXTUAL 

 

A parte pré-textual constitui-se de seções que antecedem o relato 

sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no período de estágio. 

Nela estão incluídos:  

 Capa; 

 Folha de rosto; 

 Folha de aprovação; 

 Dedicatória; 

 Agradecimentos; 

 Sumário; 

 Lista de tabelas; 

 Lista de figuras; 

 Lista de siglas, de abreviaturas e de símbolos. 

 

1.1 Capa 

Na capa (Anexo 1) estarão os seguintes elementos: 

a) Ao alto, centrado, a 5 cm da borda superior, em letras versais (todas 

maiúsculas), o nome da “UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS”; 



b) 1 cm abaixo, o nome da “ESCOLA DE AGRONOMIA E ENGENHARIA 

DE ALIMENTOS”, igualmente centrado e em letras versais; 

c) No centro da folha, o título do trabalho, em caracteres salientes 

(“RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR...”); 

d) 5 cm abaixo do título do trabalho, o nome do autor, em letras versais, 

devidamente centrado; 

e) 1 cm abaixo do nome, devidamente centrado, o curso freqüentado pelo 

autor (“Agronomia”); 

f) Embaixo, a 3 cm da borda inferior, o local (“Goiânia, GO”) e a data de 

apresentação do relatório (“Fevereiro, 2006”). 

 

1.2 Folha de Rosto 

A folha de rosto deve conter os mesmos itens da capa, nas mesmas 

disposições, acrescentando-se somente o nome do Orientador e do 

Supervisor logo abaixo do nome do autor (Anexo 2). 

 

1.3 Folha de Aprovação 

Após a folha de rosto, está a Folha de Aprovação (Anexo 3), na qual 

devem estar incluídos os seguintes elementos:  

g) Ao alto, centrado, a 5 cm da borda superior, em letras versais (todas 

maiúsculas), o título do relatório (“RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

CURRICULAR...”); 

h) 5 cm abaixo, o nome do AUTOR, alinhado à direita da página e em letras 

versais; 

i) 5 cm abaixo do nome do autor, a frase: “Aprovado em:   /   /2006.”, 

referente à data de aprovação do relatório de estágio (data de defesa); 

j) 3 cm abaixo desta frase, a frase: “Comissão Julgadora:”; 



k) Logo abaixo, a 1 cm, os nomes dos participantes da Comissão 

Julgadora, seguidos de suas respectivas instituições; 

l) Embaixo, a 1 cm da inferior, o nome e a assinatura do professor-

orientador, na parte inferior direita da página. 

 

1.4 Dedicatória  

A dedicatória é uma parte opcional, na qual o autor presta 

homenagens ou dedica o seu trabalho a outras pessoas (Anexo 4). Não 

deve ser colocada a palavra “DEDICATÓRIA” no início da página. O texto 

referente à dedicatória deve iniciar-se a 5 cm da borda superior da página. 

 

1.5 Agradecimentos 

Página opcional, na qual são registrados os agradecimentos aqueles 

que realmente contribuíram, de maneira relevante, para a realização e 

elaboração do trabalho, restringindo-se ao mínimo necessário (Anexo 5). O 

texto inicia-se com a Palavra “AGRADECIMENTOS”, grafada no alto e no 

centro da página, em letras maiúsculas e sem pontuação, a 5 cm da borda 

superior da página. 

 

1.6 Sumário e Demais Listas 

No sumário (Anexo 6) são relacionados os capítulos e as suas 

subdivisões, exatamente como aparecem no corpo principal do trabalho, 

indicando as respectivas páginas. As partes que precedem o sumário (Capa, 

Folha de rosto, Folha de aprovação, Dedicatória e Agradecimentos) não são 

aqui relacionadas; porém, os anexos e os apêndices, sempre que existirem, 

devem ser incluídos. A palavra “SUMÁRIO” deve ser grafada no alto e no 

centro da página, em letras maiúsculas e sem pontuação, a 5 cm da borda 

superior da página. 



Os títulos dos capítulos são escritos em letras maiúsculas; os das 

subdivisões em letras minúsculas, exceto a inicial da primeira palavra e de 

nomes próprios. Uma linha de pontos, com espaço simples, deve interligar a 

última palavra de cada capítulo ou subdivisão ao número da página. A 

coluna de numeração das páginas deve receber o título “Página”, sem 

pontuação, alinhado à direita da folha. 

Os mesmos procedimentos devem ser efetuados para a Lista de 

tabelas, Lista de figuras, Lista de siglas, de abreviaturas e de símbolos, 

devendo estas estarem nesta ordem apresentada. 

 

2 PARTE TEXTUAL 

 

Dando oportunidade à criatividade do autor, e estando de acordo com 

o Orientador, a parte textual deve ser apresentada conforme o 

desenvolvimento das atividades realizadas no período de estágio, incluindo-

se as seguintes subdivisões: 

 

2.1 Introdução 

A introdução tem por objetivo fornecer ao leitor os antecedentes que 

justificam o trabalho, bem como focalizar o assunto a ser tratado. Nesta 

seção podem-se incluir informações sobre a natureza e a importância do 

problema, a relação com outros estudos dentro do mesmo assunto e a razão 

do trabalho. Admite-se, inclusive, que a redação da introdução seja feita 

antes da realização do trabalho. Deve-se realçar, sempre que couber, o 

levantamento claro das hipóteses do trabalho. 

 

2.2 Desenvolvimento 

O Desenvolvimento refere-se ao corpo do relatório, a parte essencial 

do trabalho e a fundamentação lógica do enfoque dado aos assuntos. Nele 



devem aparecer a descrição das atividades desenvolvidas, a discussão e as 

sugestões propostas pelo autor. Os títulos de seções e subseções são de 

livre escolha do autor, conforme as atividades relatadas em cada etapa. A 

disposição destes componentes pode ser melhor compreendida pelo 

Sumário (Anexo 6) 

 

2.2.1 Atividades Desenvolvidas 

As atividades desenvolvidas relacionam-se à discriminação do elenco 

de atividades programadas e executadas, com seus respectivos resultados. 

Estas atividades podem ser documentadas e ilustradas com tabelas e/ou 

figuras, recursos estes que permitem uma imediata visão de conjunto do que 

foi escrito. 

Uma forma de sistematizar o relato pode ser a de, a partir de registros 

diários das atividades desenvolvidas, preparar um esquema do que foi 

executado e os resultados do trabalho. Isto facilita a seleção das 

informações, a definição da abordagem dos fatos, bem com o 

estabelecimento de suas inter-relações. Em seguida, prepara-se um esboço, 

observando, em sua composição, a lógica, a cronologia, a unidade e 

consistência do seu conteúdo, a pertinência e profundidade das afirmações, 

bem como a validade das sugestões e recomendações feitas. A partir disso, 

prepara-se o texto final. A linguagem a ser utilizada é impessoal (3ª pessoa 

do singular ou do plural), precisa, clara e objetiva, devendo ser submetida a 

uma rigorosa revisão de conteúdo e forma, a fim de eliminar informações 

inconvenientes ou acrescentar outras que forem de interesse; também 

devem ser corrigidos os erros de grafia e a estruturação de frases. Não se 

deve usar, em nenhuma hipótese, a linguagem em 1ª pessoa, seja plural ou 

singular. 

Recomenda-se que os relatos primários sejam feitos após a execução 

de cada atividade. Assim, ao final do período do estágio não haverá acúmulo 

de matéria a relatar, podendo o estagiário concentrar-se nas tarefas de 

composição final.  



Nesta seção pode ser acrescentada uma revisão de literatura acerca 

do assunto tratado. A importância desta parte do trabalho está relacionada 

com a necessidade que o leitor tem de saber o que existe na literatura 

correlata, as informações e as sugestões sobre o assunto objeto do estágio. 

Isto pode ser feito quer para cobrir lacunas existentes na literatura ou para 

reforçar os trabalhos já realizados e que necessitem de confirmação e de 

continuação. Desta forma, suas funções principais são demonstrar, 

indiretamente, a necessidade ou a oportunidade do estudo e de auxiliar a 

interpretação dos resultados.  

A revisão de literatura não deve ser uma simples seqüência impessoal 

de resumos de outros trabalhos. Deve-se incluir, também, uma contribuição 

do autor para mostrar que os trabalhos não foram meramente catalogados, 

mas sim examinados e criticados objetivamente. 

Sempre que possível, deve-se referir somente aos assuntos que 

tenham relação direta e específica com o trabalho, isto é, incluir apenas 

aqueles que foram úteis ao relatório. Não se deve incluir uma referência 

apenas como cortesia profissional aos pesquisadores que trabalham ou 

tenham trabalhado no mesmo assunto. 

É aconselhável que as citações bibliográficas sejam apresentadas em 

ordem cronológica; porém, estas não devem sobrepor à seqüência natural 

do assunto, os quais devem ser examinados conjuntamente. 

Devem-se evitar citações referentes a assuntos amplamente 

divulgados, rotineiros ou de domínio público. É aconselhável, sempre que 

possível, consultar e citar o original, evitando-se citações de trabalhos que 

apenas reproduzam, de forma resumida, os trabalhos originais; a menos que 

ofereçam também contribuições originais. 

Convém ressaltar que a revisão de literatura não deve prevalecer em 

detrimento das atividades desenvolvidas. Esta pode ser incluída apenas 

como complemento. 

 



2.2.2 Discussão  

As informações obtidas nas disciplinas do curso, bem como as 

atividades desenvolvidas no estágio deverão ser interpretadas, analisadas 

criticamente e comparadas, buscando-se explicações próprias para as 

divergências encontradas. A discussão poderá ou não ser feita em conjunto 

com a descrição das atividades desenvolvidas, bem como a revisão 

bibliográfica. 

Neste sentido, a forma mais desejável de apresentar as citações da 

literatura, sem dúvida, é permeando as discussões das atividades 

desenvolvidas. Assim, estabelece-se o contraditório e as concordâncias com 

o que foi realizado no campo de estágio. Isto enriquece o trabalho escrito e 

retro alimenta criticamente a prática (agronômica no caso), tanto na 

instituição oferecedora do estágio, como na Universidade. 

 

2.2.3 Sugestões 

As sugestões constituem-se em alternativas de solução para os 

problemas de ordem geral que tenham sido identificados, explorados e 

explicados no decorrer do relato. 

 

2.2.4 Conclusão 

A conclusão é resultante de uma análise crítica do estágio realizado, e 

de sua validade e oportunidade para a formação profissional. As conclusões 

deverão estar baseadas em fatos apresentados no relatório. Para isso, as 

conclusões deverão ser escritas tendo como tempo verbal o presente. 

3 PARTE PÓS-TEXTUAL   

 

A parte pós-textual do relatório final inclui as referências bibliográficas, 

os apêndices e os anexos. 



3.1 Referências Bibliográficas 

A literatura mencionada no texto do trabalho deve estar relacionada 

sob o título de Referências Bibliográficas. A lista de referências bibliográficas 

deve ser ordenada alfabeticamente, sem serem enumeradas, obedecendo 

ao sistema de chamada alfabética, isto é, as citações indicam os 

documentos pelo sobrenome do autor e ano de publicação (Anexo 7).  

As referências bibliográficas devem conter a especificação e ordem 

dos elementos: 

A) Monografias (livros, folhetos, teses, eventos, etc.) considerados no 

todo: 

 Elementos: autor(es), título, número da edição (a partir da 2ª), imprensa 

e local (editor e ano de publicação), descrição física do documento 

(número de páginas ou de volumes), notas especiais se necessário. 

 Apresentação: 

AUTOR. Título. nº edição. Local: Editor, Ano. nº página ou nº vol. Nota 

especial. 

 Exemplos: 

 Livros: 

BLOOD, D. C., HENDERSON, J. A., ERADOSTIS, O. M. Clínica 

veterinária. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogar, 1983. 1121p. 

CORREA, W. M. E.; CORRÊA, C. N. M. Enfermidades infecciosas dos 

mamíferos. 4.ed. Botucatu: Nova Fronteira, 1983. 832p.  

COMPÊNDIO VETERINÁRIO. 23.ed. São Paulo: Organização Andrei, 1987. 

646p. p.1-50. 

 

 Teses e Apostilas: 



GUILLEN QUINOZ, F. A. Análise econômica de recria-engorda de 

bovinos de corte, em confinamento, na estação seca. Minas Gerais-

1967/69. Viçosa, MG. Universidade de Viçosa. 1970, 86p. Teses (Mestrado). 

CARNEIRO, M. I. Preparação de rufiões bovinos. Goiânia: UFG – Escola 

de veterinária, 1975. Apostila.  

 

 Eventos: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE VETERINÁRIA, 14, 1974, São Paulo. 

Anais...São Paulo, 1974. 784p. 

INTERNATIONAL VETERINARY CONGRESS, 12, 1934, New York. 

Washington: Government Printing Office, 1935, v.32.  

 

B) Monografias consideradas em partes: 

B.1 Monografia – parte sem autoria especial (trechas, fragmentos, 

volumes, etc.): 

 Elementos: autor(es), título, número da edição (a partir da 2ª), imprensa 

e local (editor e ano de publicação), descrição física do documento 

(número de páginas ou de volumes), localização da parte referenciada 

(paginação da parte – título). 

 Apresentação: 

AUTOR. Título. nº edição. Local: Editor, Ano, nºpágina ou nº vol. 

Página início-final: título da parte. 

 Exemplos: 



BLOOD, D. C., HENDERSON, J. A., ERADOSTIS, O. M. Clínica 

veterinária. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogar, 1983. 1121p. p.554-

567: Oxidação biológica e reduções. 

 

B.2 Monografia – partes com autoria: 

 Elementos: autor(es) da parte referenciada, título da parte referenciada, 

referência da publicação no todo precedida de “In”; localização da parte 

referenciada. 

 Apresentação: 

Autor da parte referenciada. Título da parte referenciada. In: Autor. 

Título. nº edição. Local: Editor, Ano. nº página ou nº vol. Página início-final. 

 Exemplos: 

BLOOD, D. C., HENDERSON, J. A., ERADOSTIS, O. M. Oxidação biológica 

e reduções. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE VETERINÁRIA, 14, 1974. 

São Paulo. Anais...São Paulo, 1974. 1121p. p.554-567. Resumo. 

BLOOD, D. C., HENDERSON, J. A., ERADOSTIS, O. M. Oxidação biológica 

e reduções. In: GUILLEN QUINOZ, F. A. (ed) Dukes physiology of 

domestic animals. 8.ed. Ithaca: Canstock, 1970. 1463p. p.62-76. 

 

C) Periódicos em partes (fascículos, números especiais considerados 

no todo): 

 Elementos: título do periódico, título do fascículo, suplemento ou número 

especial, se houver; local, editor, número do volume, número do 

fascículo, data, total de páginas, notas especiais se necessário. 

 Apresentação: 



TÍTULO DO PERIÓDICO. Título do fascículo. Local: Editor, v.nº, nº, 

ano,mês. Nota especial. 

 Exemplos: 

ANIMAL HEALTH YEARBOO. Rome: FAO, 1978. 245p., p.21: Coccidiosis. 

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL. Rio de Janeiro: IBGE, v.48, 1987-88, 

738p., p.351: Valor dos rebanhos, segundo as grandes regiões e unidades 

da Federação. 1984-1986.  

 

D) Artigos em Periódicos: 

 Elementos: autor(es), título do artigo, nome do periódico (abreviado 

conforme as normas existentes), número do volume, número do 

fascículo, página inicial-final do artigo, data de publicação, notas 

especiais se necessário. 

 Apresentação: 

AUTOR. Título. Nome do Periódico, v. nº, p.inicial-final, data. Nota 

especial. 

 Exemplos: 

MICHAELSEN, S.A. et al. Development for a reformed beef roast. J. Ani. 

Sci. Suppl., v.67, n.156, 1939. Abstract 386. 

 

3.2 Anexos 

Os Anexos referem-se a partes integrantes ou relacionadas ao 

trabalho e que, devido à dificuldade de colocação no local adequado, 

figuram após o texto, em paginação contínua, após as “Referências 

Bibliográficas”. Havendo mais de um anexo, a identificação deve ser 

seqüencial, com algarismos arábicos: Anexo 1, Anexo 2, etc. Não esquecer 



de fazer a chamada do Anexo ao longo do desenvolvimento do texto do 

Relatório. 

 

3.3 Apêndices 

Os Apêndices consistem de dados, transcrição de figuras ou qualquer 

outro material que não se relacione diretamente com o desenvolvimento do 

assunto. Comportam, por exemplo, os questionários, os dados originais, as 

tabelas de resultados intermediários, os quais são inseridos no Relatório 

para facilitar a compreensão pelo leitor. 

Havendo mais de um apêndice, sua identificação deve ser seqüencial, 

com algarismos arábicos: Apêndice 1, Apêndice 2, etc. 

 

II PREPARO DO RELATÓRIO ORIGINAL E REPRODUÇÃO 

 

1 CAPA DURA 

 

A encadernação da versão definitiva a ser arquivada na EA deve ser 

de capa dura, coloração azul e conter os itens: Nome da universidade e da 

escola, Título do trabalho, Nome do autor, Curso freqüentado, Local e data 

(mês e ano), conforme modelo da capa (Anexo 1). 

 

2 PAPEL 

O Relatório deve ser reproduzido em papel de cor branca, de boa 

qualidade e opacidade, que permita a reprodução e a leitura posteriores, no 

formato A4 (21 cm x 29,7 cm). 

 



3 MARGENS/ FONTE / ESPAÇAMENTO 

Deve-se adotar a fonte ARIAL, tamanho 12, em espaçamento 1,5 cm 

e observar as seguintes margens: 

a) margem esquerda: 4,0 cm 

b) margem direita: 2,5 cm 

c) margem superior: 3,0 cm 

d) margem inferior: 2,5 cm 

e) margem superior de páginas do título de cada capítulo: 7,0 cm 

 

4 NUMERAÇÃO DAS PÁGINAS 

Na parte pré-textual do relatório, a numeração das páginas não 

aparece na capa (Anexo 1), na folha de rosto (Anexo 2), nas páginas de 

abertura dos elementos pré-textuais (como Apresentação, Introdução, 

Sumário, etc.), e nem nas páginas capitulares. Contudo, essas páginas, 

embora não sejam enumeradas, devem ser contadas. 

Na parte pré-textual, a numeração deve ser em algarismos romanos e 

a partir da parte textual e pós-textual, em algarismos arábicos. Neste caso, 

inicia-se uma nova contagem de página, a partir da Introdução. 

A numeração deve ser colocada na margem superior, no canto direito 

da página, a cerca de 2,5 cm do limite superior. 

5 CAPÍTULOS E SUBDIVISÕES 

Os títulos dos capítulos devem ser escritos em letras maiúsculas, 

enquanto que os títulos das subdivisões em letras minúsculas, ambas 

preferencialmente em negrito, podendo, no entanto, serem usados outros 

tipos de letras para destaque. A numeração progressiva dos capítulos e suas 

subdivisões deve seguir o exemplo do Anexo 6. 



6 FIGURAS E TABELAS 

As figuras têm a finalidade de facilitar a compreensão e dispensar 

explicações no texto. Compreendem todas as ilustrações: desenho, 

diagramas, fluxogramas, fotografias, materiais cartográficos, quadros, etc. 

Devem ter numeração consecutiva, em algarismos arábicos, geralmente 

sem distinção entre seus diferentes tipos. Em casos particulares, pode-se 

atribuir numeração individualizada para determinado tipo de figura. 

As figuras e tabelas ilustram e completam o texto, e devem ser 

apresentadas de acordo com a seguinte orientação: 

a) devem ser inseridas o mais próximo possível de sua primeira citação no 

texto, com as chamadas no texto, do tipo (Figura 1) e (Tabela 1); 

b) caso o autor não queira inserir figuras e tabelas no texto, estas poderão 

ser reunidas e colocadas seqüencialmente na forma de anexos ou 

apêndices. Neste caso, devem ser designadas pelo próprio número; 

c) caso sejam utilizadas figuras e tabelas reproduzidas de outros 

documentos, faz-se necessária a identificação da fonte; 

d) podem ser utilizados outros formatos de papel para desenhos técnicos, 

mapas, etc., desde que quando dobrados resultem no formato A4 (21 cm 

x 29,7 cm). 

Os títulos das figuras devem ser breves e claros, dispensando 

consulta ao texto. Devem estar localizados logo abaixo das figuras, 

precedidas das palavras “Figura” e do número de ordem. No texto, as figuras 

devem ser referidas por este número. 

As tabelas devem ser simples, sendo preferível distribuir as 

informações em diversas tabelas do que concentrá-las em uma só, que 

poderá ficar muito extensa. Devem ser, tanto quanto possível, auto-

explicativas, incluindo títulos claros e descritivos, todas as unidades 

utilizadas, data e fonte dos dados, se for o caso. O seu título deve figurar na 



parte superior, precedido pela palavra “Tabela” e do número de ordem. A 

numeração das tabelas será consecutiva e em algarismos arábicos. A tabela 

não deve apresentar linhas verticais, somente as duas linhas horizontais no 

cabeçalho e ao final (última linha) (Anexo 8). 

Pode-se fazer uso de notas e chamadas colocadas no rodapé da 

tabela, quando a matéria ali contida exigir esclarecimentos. No texto, as 

tabelas também devem ser referidas por seus números de ordem.  

 Se a tabela não couber em uma página, deve ser interrompida, sem 

limitação na parte inferior, e continuada na página seguinte, com repetição 

do cabeçalho (parte superior destacada por dois traços horizontais). Poderá 

ser reduzida graficamente, para facilitar sua inserção no texto. 

 



III RESUMO DAS SEÇÕES E SUA SEQUÊNCIA NO RELATÓRIO 

 

1. Capa 

2. Folha de rosto 

3. Folha de aprovação (obrigatória na versão final – capa dura) 

4. Dedicatória (opcional) 

5. Agradecimentos (opcional) 

6. Sumário 

7. Desenvolvimento (Texto): 

7.1. Introdução 

7.2. Desenvolvimento (Atividades desenvolvidas, incluindo revisão 

bibliográfica) 

7.3. Discussão (obrigatório) 

7.4. Sugestões (obrigatório) 

7.5. Conclusões (obrigatório) 

8. Referências bibliográficas 

9. Anexos 

10. Apêndices 
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(Anexo 2. Modelo da Folha de Rosto) 
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(Anexo 3. Modelo da Folha de Aprovação) 
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(Anexo 5. Modelo de Agradecimentos) 

 
 
 
 
 
 

Agradecimentos 

 

 

 (Texto de agradecimentos....) 
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(Anexo 7. Modelo de Referências Bibliográficas) 
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(Anexo 8. Modelo de Tabela) 

 

 

Molina et al. (1975) determinaram a composição percentual, em base 

seca, do feijão-de-porco, obtendo os seguintes valores como mostra a 

Tabela 1. 

 

Tabela 1. Composição percentual do feijão-de-porco inteiro e sua casca, em 

base seca. 

Componente Grão inteiro Casca 

Extrato etéreo 3,49 2,31 

Fibra bruta 10,93 61,20 

Proteína (N x 6,25) 34,77 5,08 

Cinzas 3,02 3,35 

Nitrogênio livre extraído 47,79 28,06 

Amido 29,53 --- 

Açúcar solúvel total1 4,07 0,08 

Percentagem do grão 

inteiro 

--- 14,37 

1Expresso em glicose. 

Fonte: Molina et al. (1975). 

 


