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Instruções sobre o relatório de estágio obrigatório 

1- O arquivo (Manual_2021_10_27.pdf) com o padrão a ser seguido está na minha 

página, na disciplina de estágio; 

2- o relatório deve ser entregue encadernado com espiral e capa transparente; 

3- seguir a ordenação das páginas conforme orientação da figura abaixo; 

 

4- referente à folha de aprovação, não deve ser seguido o modelo que consta no arquivo 

padrão. A mesma deve ser substituída por uma das sequências: 

a. folha de aprovação e folha de avaliação da empresa (padrão do estágio) + 

plano de estágio + termo de compromisso estágio obrigatório; ou, 

b. folha de aprovação e  folha de avaliação da empresa (padrão do estágio) + 

plano de estágio + termo de compromisso estágio não  obrigatório + termo 

aditivo; ou, 

c. folha de aprovação e  folha de avaliação da empresa (padrão do estágio) + 

plano de estágio + cópia da carteira de trabalho ( para os que são efetivos na 

empresa onde o estágio se desenvolveu) 
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5- o arquivo (folhas_avaliacao_padrao_estagio.doc) com o padrão do estágio para  a 

folha de aprovação e a folha de avaliação da empresa, estão na minha página, na 

disciplina estágio. Observar os comentário  existentes no arquivo; 

6- qualquer  outro termo aditivo, referente ao estágio obrigatório,  que por ventura for 

emitido, tem que estar presente, antes da dedicatória; 

7- todo estágio tem que ter um título, a ser definido entre orientador/orientado. 

8- Dica importante: antecipar a escrita/correção do relatório, através de entregas 

parciais, evita atropelos de última hora. 

 

 

Quaisquer dúvidas, favor se pronunciar com antecedência, para que possamos evitar 

futuros transtornos. 

 

 

 

Prof. Marcos Fergütz 

Coord. Estágio do DEE 

 


