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 O relatório de estágio supervisionado é uma descrição objetiva dos fatos observados e das 
atividades desenvolvidas durante o período em que o acadêmico desenvolveu as atividades 
de estágio na instituição ou empresa escolhida, seguidas de uma análise crítica e conclusiva, 
além da indicação das prováveis soluções.  
Este documento apresenta a estrutura básica do Relatório dos Estágios Supervisionados a 

serem apresentados pelos acadêmicos do curso de Engenharia de Petróleo do 

Departamento de Engenharia de Petróleo do CESFI/UDESC. 

 

 RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
A elaboração do Relatório de Estágio, deve seguir a forma e o conteúdo apresentados a 
seguir, sendo estruturado em três grupos de elementos similar ao TCC: 
  

i) Elementos Pré-Textuais;  
ii) II) Elementos Textuais; e  
iii) III – Elementos Pós-Textuais.  

 
Os elementos pré-textuais antecedem o texto e trazem informações que ajudam na 
identificação e utilização do trabalho. De acordo com a norma da ABNT/NBR 14724, 2011, 
alguns destes elementos são obrigatórios, sendo que outros são concebidos como 
opcionais. Para a elaboração do Relatório de Estágio Supervisionado I serão exigidos os 
seguintes elementos pré-textuais:  
 

- Capa  

- Folha de rosto  

- Folha de Aprovação  

- Resumo  

- Sumário  
 
Outros elementos pré-textuais (lista de tabelas, lista de ilustrações, etc.) poderão ser 
incluídos no relatório, à critério do orientador e do acadêmico.  
Segundo a ABNT/NBR 14724, 2011 os elementos textuais consistem na parte do trabalho 
em que se expõe o conteúdo. Para a elaboração do Relatório de Estágio Supervisionado 
serão exigidos os seguintes elementos textuais:  
 
Introdução: O objetivo da Introdução é situar o leitor no contexto do tema pesquisado, 
para isso deve-se expor a finalidade e os objetivos do trabalho.  

Desenvolvimento (com os seguintes itens):  

- Caracterização da Unidade Concedente: descreve-se a unidade concedente de estágio, 
desenvolvendo e agregando informações consideradas relevantes.  
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- Descrição da Atividade: descreve-se o trabalho realizado no período total do estágio, 
procurando detalhar as atividades realizadas de acordo com o plano de atividades, métodos 
e técnicas utilizadas, equipamentos e instrumentos utilizados e demais informações 
relevantes para a elaboração da proposta de trabalho, lembrando sempre que em uma 
empresa existem informações sigilosas, e isso não pode ser descritas.  

- Identificação de Problemas/Demandas: caracteriza-se a demanda e/ou problema na 
Unidade Concedente de Estágio propôs eventualmente para você realizar, foco da atuação 
do estagiário.  
 
- Considerações finais: Pontos que foram importantes na sua realização do estágio e 
contribuíram para sua formação.  
 
Para a elaboração dos elementos textuais do Relatório de Estágio Supervisionado estima-se 
que serão necessárias, no mínimo, 15 a 20 (vinte) páginas. Contudo, O professor orientador 
tem a liberdade de decidir pelo aumento ou redução no número de páginas, considerando 
aspectos específicos de cada estágio.  
 
Os elementos pós-textuais complementam o relatório de estágio supervisionado e devem 
ser apresentados, na parte final do trabalho. O único elemento exigido nessa seção do 
trabalho é a relação das referências (obras e documentos) consultados para a elaboração 
do relatório. Contudo, outros elementos (apêndices, anexos, etc.) poderão ser incluídos 
caso o orientador e o acadêmico considerem conveniente. 
 
Há entrega é junto com a avalição do supervisor para o professor orientador. Após ser 
avaliado o seu relatório deve ser gravado e entregue na coordenação de estágios. 


