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ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DO CURSO DE QUÍMICA – BACHARELADO
COM ATRIBUIÇÕES TECNOLÓGICAS (OPCIONAL)
APÊNDICE IV - NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

O Relatório de Estágio deverá ser confeccionado conforme descrição deste
modelo e entregue impresso e em três vias à Comissão de Avalição de
Acompanhamento e Avalição do Estágio dentro do prazo descrito no Art. 18
desta Regulamentação.
Formatação
O Relatório de Estágio deverá ser impresso em papel branco, formato A4 (21
cm x 29,7 cm), digitado em cor preta, com exceção das ilustrações. Fonte
Times New Roman, tamanho 12. Margens superior e inferior de 2,5 cm;
margens esquerda e direita de 3 cm.
O texto deve ser digitado em espaço 1,5 e as folhas numeradas no canto
direito inferior de cada página. Inicia-se a contagem das páginas a partir da
folha de rosto, porém a apresentação do número da página só deve ser
indicada na página subsequente. Os apêndices também devem ser numerados
sequencialmente.
A estrutura do Relatório de Estágio deverá apresentar:
CAPA
FOLHA DE ROSTO
1. INTRODUÇÃO
2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
3. PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES
4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
4.1, 4.2., 4.3.,...
5. COMENTÁRIOS E CONCLUSÃO
6. REFERÊNCIAS
APÊNDICES III, V e VI devidamente preenchidos e assinados.

Capa: deve apresentar o nome do discente, matrícula, título (Relatório de Estágio
Obrigatório), local de realização do estágio, nome do orientador e do supervisor, local
e data (da entrega), conforme o modelo de capa.
Folha de rosto: deverá conter o nome do discente, endereço, instituição, período,
número de matrícula, e-mail, nome e endereço do local de realização do estágio, a
duração em horas, de acordo com o modelo de folha de rosto.
Introdução: nesta primeira parte, o discente deverá contextualizar o relatório tratando,
sucintamente, da importância do estágio para a sua formação profissional; do tempo e
local onde está sendo realizado o estágio; dos objetivos do seu estágio.
Apresentação da empresa: deverá conter um breve histórico da empresa, a
descrição da mesma e suas principais áreas de atuação. Nos últimos parágrafos, o
estagiário deverá apresentar de forma mais detalhada o setor ou o departamento onde
desenvolveu seu programa de estágio.
Programação das atividades: no relatório deverá constar uma programação com a
identificação das atividades que foram propostas no Plano de Atividades do Estágio
Obrigatório e seu desenvolvimento em cada período. Caso sejam desenvolvidas ao
longo do estágio atividades que não foram propostas estas deverão ter seu
desenvolvimento e cronograma relatados. Pode ser apresentado em forma de tabela.
Atividades desenvolvidas: todas as atividades desenvolvidas no estágio deverão ser
redigidas em forma de texto e para melhor organização das informações, pode‐se
subdividir o texto em subseções. Na sequência, o discente descreverá as atividades
desenvolvidas durante o estágio, fundamentando‐as com os referenciais teóricos
pesquisados. Ao fazer uso de informações contidas em livros, revistas, sites, etc.,
deverá citar a fonte (AUTORIA, data) e apresentar a referência completa do material
na lista de referências constante no final do relatório.
É importante também mencionar as disciplinas que se relacionam com as atividades
desenvolvidas no estágio. Faz parte do Estágio Obrigatório “agregar valores” –
conhecimentos que vão além da técnica, como: aspectos administrativos, filosofia da
parte concedente, relacionamento com pessoas de diferentes níveis sociais e postos
de trabalho, aspectos éticos. Enfim, o estagiário deverá aproveitar a oportunidade para
observar o cotidiano da parte concedente. É importante descrever a sua participação
em treinamentos dentro do período de estágio, se houver.
Comentários e conclusão: O discente deverá emitir sua opinião sobre a importância
do estágio para a sua formação, relatando experiências importantes e dificuldades
encontradas na realização do mesmo.
Destacar pontos positivos e negativos observados durante as atividades do estágio e
avaliar o aproveitamento do estágio, destacando experiências e conhecimentos da
vida acadêmica que o auxiliaram no desempenho das atividades de estágio.
Ainda é importante apresentar sugestões sobre o programa de estágio e sobre a
maneira como este é desenvolvido, visando seu aperfeiçoamento constante.
Referências: O material bibliográfico utilizado para estudo, levantamento de dados ou
como base para desenvolvimento de trabalhos, deve ser referenciado utilizando as
Normas da ABNT.
Apêndices: Os apêndices III - Relatório Diário do Estagiário, V – Ficha de Avaliação
de Desempenho Ficha e VI- Ficha de Avaliação do Relatório de Estágio deverão estar
devidamente preenchidos e assinados. As versões originais destes apêndices deverão
constar em apenas uma via impressa do relatório de estágio, sendo que nas duas vias
impressas restantes os referidos apêndices poderão ser cópias simples.

Modelo de capa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
(Centralizado, Fonte 20, Times New Roman)

Nome do Estagiário
(Centralizado, Negrito, Fonte 18, Times New Roman)

Matrícula:
(Centralizado, Negrito, Fonte 16, Times New Roman)

RELATÓRIO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
(Centralizado, Fonte 18, Times New Roman)

Local de Realização do Estágio
(Centralizado, Negrito, Fonte 16, Times New Roman)

Nome do Orientador de Estágio: XXXXXX
(Alinhamento à esquerda, Negrito, Fonte 14, Times New Roman)

Nome do Supervisor de Estágio: XXXXXX
(Alinhamento à esquerda, Negrito, Fonte 14, Times New Roman)

Alfenas – MG
(Centralizado, Negrito, Fonte 14, Times New Roman)

Data
(Formato dia /mês/ ano, Centralizado, Negrito, Fonte 14, Times New Roman)

Modelo de Folha de Rosto

INFORMAÇÕES GERAIS
(Negrito, Centralizado, Fonte 20, Times New Roman)

Dados do Estagiário
(Negrito, Centralizado, Fonte 16, Times New Roman)

Nome: XXXX
(Alinhamento à esquerda, Fonte 14, Times New Roman, espaçamento de 1,15)

Matrícula: XXXXX
Endereço: XXXX
E-mail: XXXXX
Instituição: XXXXX

Dados da Concedente
Nome da Concedente do Estágio: XXXX
(Alinhamento à esquerda, Fonte 14, Times New Roman, espaçamento de 1,15)

Endereço da Empresa: XXXX

Período de Realização do Estágio
Relatório referente ao período de __/__ /__ a__ /__ /__
(Alinhamento à esquerda, Fonte 14, Times New Roman, espaçamento de 1,15)

Duração em horas: XXXX horas
Modalidade de Estágio: Obrigatório
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ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DO CURSO DE QUÍMICA – BACHARELADO
COM ATRIBUIÇÕES TECNOLÓGICAS (OPCIONAL)
APÊNDICE III - RELATÓRIO DIÁRIO DO ESTAGIÁRIO

Nome do Estagiário:_______________________________________________
Nome da Empresa:________________________________________________
Setor do Estágio: _________________________________________________
DATA

ATIVIDADES

SETOR

CARGA
HORÁRIA

VISTO
SUPERVISOR
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ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DO CURSO DE QUÍMICA – BACHARELADO
COM ATRIBUIÇÕES TECNOLÓGICAS (OPCIONAL)
APÊNDICE V - FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Nome do estagiário:____________________________________________________________
Período do estágio:__/__/__a__/__/__
Nome da Empresa: ____________________________________________________________
Endereço:____________________________________________________________________
Nome do supervisor: ___________________________________________________________
Cargo:_______________________________________________________________________

PARECER DO SUPERVISOR
Aspectos Profissionais

Valor
(Nota de 0 a 6)

Qualidade de trabalho.
Espírito Inquisitivo: disposição, esforço para aprender, curiosidade
teórica e científica.
Iniciativa e autodeterminação: capacidade para realizar seus objetivos
de estagiário sem influências externas.
Conhecimentos: preparo técnico profissional demonstrado no
desenvolvimento das atividades programadas.
Média 1

Atitudes Pessoais
Assiduidade: ausência de faltas e cumprimento do horário.
Disciplina e responsabilidade: observância das normas internas,
discrição quanto aos assuntos sigilosos e zelo pelo patrimônio.
Sociabilidade: facilidade de se integrar com os colegas e no ambiente
de trabalho.
Cooperação: disposição para cooperar com os colegas e atender
prontamente as atividades solicitadas.
Interesse: comprometimento demonstrado para as tarefas a serem
realizadas.
Média 2
Nota total: Média 1 + Média 2
Carga horária cumprida:
OBSERVAÇÕES:
Sobre o estagiário:
Sobre a concedente:
Assinatura do Supervisor:
Carimbo do supervisor:

(Nota de 0 a 4)
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ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DO CURSO DE QUÍMICA – BACHARELADO
COM ATRIBUIÇÕES TECNOLÓGICAS (OPCIONAL)
APÊNDICE VI - FICHA DE AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Discente:________________________________________________________
Local de Estágio:__________________________________________________
Nome do Orientador:_______________________________________________
Assinatura:_______________________________________________________

AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO
ITEM
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

PARÂMETROS
Estrutura
Observância das normas para elaboração do relatório.
Presença dos Apêndices III e IV, preenchidos e assinados.
Conteúdo
Desenvolvimento lógico.
Consistência teórica.
Linguagem
Clara, objetiva e coerente.
Ortografia e linguagem técnica.
Objetivos do Estágio
Promoveu integração de conhecimentos e treinamento
prático.
Conclusões
Demonstrou aprendizagem nova e/ou maturidade profissional
Apresentou análise crítica e/ou propôs melhorias.
Pontualidade na entrega
Total1
Média2 = Total1 / 10

PONTOS
5 4 3 2 1

0

