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ANEXO III – Resolução 02/2020 CCEC 

Instruções para o Relatório Final de Estágio Supervisionado Obrigatório 

 

O relatório final de estágio supervisionado obrigatório tem como objetivo a apresentação 

das atividades realizadas pelo aluno durante o período de estágio, verificando, 

inicialmente, se as atividades propostas no plano de atividades foram cumpridas. 

Adicionalmente, tem-se como objetivo avaliar e apontar o desenvolvimento de 

competências requeridas para a formação profissional, além de incentivar o aluno a 

fazer reflexão de seu desempenho e crescimento durante o processo.  

O relatório elaborado pelo aluno deve seguir o roteiro descrito abaixo, com todos os 

itens especificados. Pode-se adicionar itens/ subitens ao texto (alterando a numeração), 

porém, deve-se apresentar o conteúdo mínimo descrito. Recomenda-se elaborar um 

texto objetivo e conciso, com no máximo 20 páginas (incluindo elementos pré e pós 

textuais), podendo conter fotos, figuras e tabelas. Para auxílio da estruturação e 

formatação do relatório recomenda-se a leitura do livro “Normalização e apresentação 

de trabalhos acadêmicos e científicos”, disponibilizado pela UFES em 

http://www.biblioteca.ufes.br/publicacoes. Lembrando a obrigatoriedade de seguir 

também a norma “ABNT NBR 6023:2018 Informação e Documentação – Referências – 

Elaboração”.  

Este Relatório deve ser primeiramente apresentado ao supervisor de estágio, que irá 

avaliar o aluno por meio da Ficha de Avaliação do Supervisor. Na sequência, o aluno 

deve apresentar o relatório e a avaliação do supervisor ao professor orientador de 

estágio. Este irá fazer a avaliação final do Estágio Supervisionado Obrigatório por meio 

da Ficha de Avaliação do Professor.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Apresentar algumas especificações básicas do estágio: onde o estágio foi realizado 

(empresa, área, setor, departamento da empresa, supervisor, endereço, etc.); data do 

início e término do estágio; total de horas do estágio; supervisor do estágio; etc. 

Deve conter também uma apresentação sucinta e objetiva do trabalho desenvolvido no 

estágio, fornecendo informações sobre sua natureza, sua importância e como foi 

elaborado. Devem ser destacadas as fases mais importantes e outros aspectos que 

possam assegurar a compreensão e motivar a leitura do relatório. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

Parte principal do Relatório, deve conter os seguintes elementos: 

 

2.1. Dados e informações 

Apresentar informações da empresa/ órgão/ instituição de acordo com sua tipologia 

como, por exemplo, para uma empresa apresentar os principais objetivos e produtos, 

número de funcionários, abrangência de atuação (regional/nacional), clientes atendidos, 

organograma, etc. 
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2.2. Objetivos Específicos do Estágio 

Área (ou áreas) em que o estágio foi realizado, objetivo desta área na 

empresa/instituição e a contribuição do estágio na área em que atuou, bem como o 

objetivo do estágio para sua formação profissional.  

 

2.3. Atividades e Resultados 

Descrever as atividades, tarefas, projetos, diagnósticos, etc., que executou e participou; 

apontar o nível de importância; descrever a aplicação dos mesmos na empresa. 

Além de descrever as atividades individuais realizadas, é importante adicionar 

informações/detalhes gerais sobre o estágio conforme o caso. Por exemplo, para 

estágio em obra de engenharia, deve-se descrever as informações adicionais sobre as 

características da obra (tipo, fase em que obra se encontra no momento do período do 

estágio, tecnologia utilizada (tradicional, industrializada, etc.).  

Apontar se as atividades propostas inicialmente no Plano de Atividades fórum cumpridas 

integralmente. 

 

2.4. Análise do Trabalho desenvolvido 

Descrever os conhecimentos obtidos no curso de Engenharia Civil que foram aplicados 

no trabalho (disciplinas, conhecimentos/temas específicos, programas de computador, 

ensaios, normas técnicas, etc.).  

Comente também se houve a ampliação de conhecimento teórico obtido no curso, 

aponte os pontos de carência (temas específicos, programas computacionais, normas 

técnicas, etc.) não abordados no curso; e comente se há disciplinas que ainda não 

cursou e seriam importantes para a atividade de estágio.  

A partir do trabalho desenvolvido, analise quais as competências e habilidades 

desenvolvidas durante o estágio, como, por exemplo: comunicação, trabalho em equipe, 

ética e disciplina, planejamento de atividades; além de competências mais específicas 

de engenharia, de acordo com a área de estágio, como exemplo: desenvolvimento de 

projetos de engenharia (como de estruturas), controle de qualidade de 

produtos/materiais de engenharia; participação/coordenação de equipes de trabalho, 

etc.  

Adicionalmente, compartilhe experiências que tenham marcado o período, por exemplo, 

alguma dificuldade em cumprir uma tarefa que foi superada, um conhecimento 

específico adquirido, atuação de destaque na equipe, ou até mesmo algum ato falho.  

Comente sobre os principias problemas identificados na atividade da empresa (se 

houverem), ou seja, o que foi observado no estágio que diverge do que aprendeu na 

universidade. 

Por fim, descreva suas principais dificuldades encontradas na execução das atividades 

e comente sobre o relacionamento interpessoal entre estagiário com o supervisor e 

demais colegas.  

 

3. Conclusões:  

Faça uma análise global do seu desempenho, apresente sugestões para um melhor 

aproveitamento do estágio, analise a experiência do estágio como um todo para o seu 

desenvolvimento profissional. Comente se houve identificação com a área onde atuou 

no estágio e, se não, qual a área que acredita se identificar mais na engenharia civil. 


