
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

CENTRO DE ENGENHARIAS 

CURSO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA 

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS PARA A CONFECÇÃO DE RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelotas, Dezembro de 2012. 



 

APRESENTAÇÃO 

 

 A disciplina de Estágio Curricular Obrigatório do Curso de Engenharia 

Industrial Madeireira visa proporcionar ao acadêmico a oportunidade de contatar 

com a realidade profissional do setor madeireiro, possibilitando aplicação prática 

dos conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso. Assim como, oportunizar 

a vivência e a atuação da profissão, dentro das suas habilitações. 

 O Relatório de Estágio é constituinte da avaliação da disciplina de Estágio 

Curricular Obrigatório e tem por objetivo descrever as atividades desenvolvidas 

pelo acadêmico em seu Estágio Curricular Obrigatório. 

Com a finalidade de ordenar e padronizar os Relatórios de Estágios foram 

elaboradas normas que deverão ser adotados pelos acadêmicos para a 

confecção dos seus respectivos relatórios.  

 As normas para confecção do Relatório de Estágio foram elaboradas de 

acordo com a Resolução do COCEPE nº 03, de 22/02/2006 (“Teses, Dissertações e 

Trabalhos Acadêmicos: Manual de Normas da Universidade Federal de Pelotas”). 

  

 

 

 

 

    Comissão de Estágios EIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ESTRUTURAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

  

 O Relatório deve ter a seguinte estruturação: 

  - Capa 

  - Chancela do Professor Orientador 

  - Pré Textuais: Agradecimentos (opcional) e Sumário 

  - Texto: Introdução, Atividades Desenvolvidas, Considerações Finais e 

Referências Bibliográficas 

  - Apêndices e Anexos (opcionais)  

   

  

 A seguir são apresentadas as especificações e detalhamentos das 

normas para a confecção do Relatório de Estágio.  

  



Primeira página – Capa 

Obs: O quadro (bordas) é meramente ilustrativo. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
CENTRO DE ENGENHARIAS 

CURSO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA 
ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DO ESTÁGIO 

[referindo-se à principal área de atuação do estágio] 

 

 

 

 

Acadêmico: 

Orientador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelotas, Mês, Ano. [da entrega do Relatório] 



 

Segunda página – Chancela do Professor Orientador 

 

 

Obs: O quadro (bordas) é meramente ilustrativo. 

 

O presente Relatório de Estágio Curricular 

Obrigatório foi revisado pelo Professor XXX e 

julgado apto para apresentação à Comissão de 

Estágios . 

 

Em:___/____/____ 

 

 

 

(Assinatura do Prof. Orientador) 

Prof. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



Terceira Página – Agradecimentos (Opcional) 

  

Quarta Página – Sumário 

 

Contém as principais divisões e/ou subdivisões do relatório, com indicação 

da página. A palavra SUMÁRIO deve estar no alto da página, centralizada, em 

negrito e caixa alta. Todos os elementos devem estar alinhados entre si, 

obedecendo a ordem numérica. A última palavra é ligada por pontos ao número da 

página correspondente. Exemplo: 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO..................................................................................................3 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO..............................................5 

 

 

 Páginas seguintes:  

- INTRODUÇÃO 

- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- APÊNDICES (opcional) 

- ANEXOS (opcional) 

 

2. DESCRIÇÃO DAS SEÇÕES 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A introdução anuncia e define a idéia central ou geral. Abre nova página 

com cabeçalho em letras maiúsculas e negrito (1. INTRODUÇÃO), alinhada a 

esquerda e numerada. Não deve ser maior do que duas páginas. O aluno deverá 

expor o assunto em geral, podendo nesta seção conter histórico da empresa ou 

instituição de realização do estágio, introdução geral, finalizando com objetivos do 

estágio. Poderá conter informações referentes aos dados gerais de mercado, dados 



de produtividade da respectiva área de atuação do estágio, situação econômica 

regional da área envolvida no estágio; capacidade de oferta de matéria-prima; 

capacidade de consumo do produto da empresa em que o estágio foi realizado; 

aspectos sociais ou outros que forem pertinentes.  

 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Este item abre uma nova seção, como no anterior. O acadêmico deverá 

relatar em detalhes, todas as atividades desenvolvidas durante o estágio, 

considerando sua descrição, o trabalho que foi realizado, metodologias e tecnologias 

empregadas, contribuições e melhorias obtidas com a atuação do acadêmico. A 

apresentação das atividades desenvolvidas deverá ser complementada com 

referencial técnico científico.    

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim como os demais itens, abre nova seção. Neste item deverá constar a 

síntese final, interpretativa dos elementos focalizados nas partes do trabalho, a 

conclusão do trabalho em si, bem como as impressões que o acadêmico teve da 

relação com a atividade e com a Empresa ou Instituição onde o estágio foi realizado. 

Poderá ser demonstrada neste item suas dificuldades e facilidades, seu 

relacionamento pessoal com todos os níveis de profissionais. Podendo conter ainda 

sugestões e contribuições do estagiário quando as atividades desenvolvidas. 

 

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Neste item deverá constar a literatura bibliográfica citada e consultada, 

sendo as apresentação das citações e referências baseadas no "Teses, 

Dissertações e Trabalhos Acadêmicos: Normas da Universidade Federal de 

Pelotas”. 

(http://www.ufpel.tche.br/prg/sisbi/documentos/Manual_normas_UFPel_2006.pdf) 

 

 

 



 

APÊNDICES 

  

 São considerado apêndices materiais elaborados pelo autor, relevantes 

para à compreensão do texto, que podem ser apresentados de forma complementar. 

Esse item não deve recebe numeração progressiva. Trata-se de um item opcional.     

 

ANEXOS 

 

 São considerado anexos materiais não elaborados pelo autor, relevantes 

para à compreensão do texto, que podem ser apresentados de forma complementar. 

Esse item não deve  recebe numeração progressiva. Trata-se de um item opcional.     

 

3. APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

 Redação 

O texto deverá ser redigido em linguagem científica, gramaticalmente 

correto, com tratamento impessoal, isto é, não usar “eu penso”, “nós concluímos” e 

sim “pensa-se”, “conclui-se”. Deve ser objetivo e lógico, se detendo em fatos ou 

ideias, com argumentos comprovados.  

O relatório deverá ser confeccionado em folha branca no formato A4 (21 x 

29,7cm), com margem esquerda e superior de 3cm, e margem direta e inferior 

de 2cm.  

O texto deverá ser digitado na fonte Arial, estilo normal, tamanho 12, com 

espaço entre linhas de 1,5. Os parágrafos devem iniciar a 1,5cm da margem 

esquerda da folha. 

A primeira página é a capa, a qual conta como página 1, porém sem 

aparecer o número, a numeração deverá aparecer nas demais páginas, no canto 

superior direito da folha. 

Os títulos, sub-títulos, nomes de tabelas e de figuras deverão ser em 

negrito. Os títulos deverão ser em caixa alta, ou seja, TÍTULO e os sub-títulos, em 

caixa baixa, ou seja, Sub-título. 

  Os itens deverão ser numerados até quatro números, exemplo: 2.3.1.2. 

Após, se forem necessárias mais subdivisões, elas serão ordenadas pelo alfabeto. 



 

Por figuras se entende toda a informação gráfica, sejam desenhos, fotos, 

gráficos, esquemas ou outros. No corpo do texto a chamada da figura deve ser: 

“fig.1”.  O título da figura deve vir abaixo das mesmas, alinhados pela margem 

esquerda da figura e em negrito, por exemplo: 

“Na fig. 1 demonstra a linha de processamento da madeira serrada.......” 

 

 

 

Figura 1 – Linha de processamento de madeira serrada.  

 

As tabelas devem ser chamadas no corpo do texto pela seguinte expressão: 

“tab.1” Os títulos das tabelas deverão vir na parte superior das mesmas, alinhadas 

pela margem esquerda da tabela e em negrito; por exemplo: 

“Na tab. 1 são apresentados os exemplos necessários para a construção de 

uma tabela.” 

 

Tabela 1 – Exemplo de como construir uma tabela. 

      

      

      

 

 

 Encadernação 

A capa frontal deve ser transparente e a de fundo deve ser da cor preta. A 

encadernação deve ser feita em espiral preto. 

 



 

 Cópias 

Devem ser entregues uma (1) cópia final impressa, encadernada e assinada 

pelo Professor Orientador para a Comissão de Estágios. Após a realização das 

adequações sugeridas pela Comissão serão entregues as cópias definitivas, sendo 

3 cópias impressas e encadernadas e  uma (1) cópia digital. A entrega das cópias do 

relatório será no Colegiado do Curso de EIM. As cópias definitivas devem conter a 

assinatura do Professor Orientador, atestando o conhecimento do conteúdo do 

Relatório de Estágio e atestando a realização das correções e sugestões propostas 

pela Comissão de Estágios.  

 

4. OBSERVAÇÃO FINAL 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com "Teses, Dissertações e 

Trabalhos Acadêmicos: Normas da Universidade Federal de Pelotas”. 

(http://www.ufpel.tche.br/prg/sisbi/documentos/Manual_normas_UFPel_2006.pdf) 

 


