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Instruções de Relatório Final 
O Relatório Final de Estágio é o resultado escrito de tudo o que constou no Plano de Estágio, visando responder as seguintes questões básicas: quê?  o quê? por quê? quando? onde? como? Ele deve ser claro, coerente e mostrar a capacidade do aluno em reunir dados, estudá-los e de colocá-los numa seqüência lógica e bem elaborada. Deverá ser composto das seguintes partes: 
	Capa; 
	Folha de rosto; 
	Sumário; 
	Lista de figuras e tabelas (se houver); 
	Corpo do relatório final; 
	Referências bibliográficas; e 

Anexos ou Apêndices.

Deve ser apresentado nas seguintes especificações: 
	Papel A4 sem timbre; margem esquerda de 3 cm; margem direita de 2 cm; margem superior de 3 cm e margem inferior de 2 cm;
	Fonte Times New Roman 12 ou Arial 10, cor preta;
	Se houverem ilustrações, estas podem ser coloridas;
	Espaçamento simples no parágrafo;
	Espaçamento duplo entre parágrafos;
	A contagem das páginas é a partir da folha de rosto. A numeração é desde a primeira página do texto em algarismos arábicos, no canto superior da folha, a 2 cm da borda superior; 
	Anexos e Apêndices seguem normalmente a numeração do texto. 


O Relatório Final deve ser entregue acompanhado da Ficha de Avaliação do Estagiário na Empresa (Anexo 1) e da Ficha de Avaliação do Aluno (Anexo 2). A primeira ficha deve ser preenchida pelo Orientador Profissional (empresa) e a segunda, pelo Orientador Pedagógico.
A seguir, especifica-se o que consiste cada parte do relatório. 
CAPA (ver Anexo 3)
FOLHA DE ROSTO (ver Anexo 4)
SUMÁRIO 
LISTA DE FIGURAS E TABELAS 
As listas de figuras e tabelas são apresentadas isoladamente e de acordo com a ordem de seus componentes no texto. Essa organização é importante, pois facilita a procura. Os quadros 1 e 2 mostram exemplos de lista de figuras e de tabelas, respectivamente. 
Quadro 1. Exemplo de Lista de Figuras 
LISTA DE FIGURAS 
Figura 2.1: Pórtico de dois pavimentos ..........................................................................................5 
Figura 2.2: Representação esquemática da simplificação do pórtico ............................................6 
Figura 3.1: Sistema com um grau de liberdade .............................................................................9

Quadro 2. Exemplo de Lista de Tabelas 
LISTA DE TABELAS 
Tabela 5.1: Contribuição das vigas ..............................................................................................23 
Tabela 5.2: Valores de Mi em função das dimensões dos pilares ...............................................23 

CORPO DO RELATÓRIO FINAL 
Apresentar de maneira clara e objetiva, de forma impessoal, a seguinte seqüência de itens: 
1. INTRODUÇÃO 
É a apresentação do relatório, que deve ser de forma sintética e objetiva. Quaisquer outras informações pertinentes devem ser aqui colocadas, a fim de situar o leitor no contexto em que se desenvolveram as atividades de estágio, descrevendo sucintamente a estrutura física e administrativa da empresa. Deve ser explicado o porquê da realização do trabalho e da área escolhida. Devem constar como subitens: 
1.1. JUSTIFICATIVA
A justificativa deve ser clara e objetiva.
1.2. OBJETIVOS 
Os objetivos devem especificar o porquê da realização do trabalho e o que se pretende (metas) atingir com a sua realização. 
1.3. A EMPRESA 
Neste item, o estagiário deve apresentar a empresa em que realizou o estágio (localização, histórico, atividades desenvolvidas pela empresa, objetivos). 
1.4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Neste item, o estagiário deve apresentar as premissas e teorias que apóiam seu trabalho, dando-lhe credibilidade, embasados em outros autores e acompanhados de uma avaliação crítica. 
1.5. METODOLOGIA DO TRABALHO 
Deve-se escolher uma metodologia para a realização do trabalho, pois é ela quem vai ordenar as atividades a serem desenvolvidas. Deve constar: descrição dos recursos materiais e de pessoal disponíveis; procedimentos a serem adotados na realização das atividades. 
1.5. ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO 
Deve-se descrever como o relatório está organizado (número de capítulos e o que trata cada um deles). 
2. ATIVIDADES REALIZADAS 
Relato de todas as atividades realizadas durante o estágio, devendo acompanhar cada etapa do plano de trabalho. Pode ser dividido em subitens. Aqui também devem ser relacionadas às atividades realizadas no estágio com os assuntos das disciplinas vistas no decorrer do curso, destacando os principais assuntos apreendidos. 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS (ou CONCLUSÃO) 
Estas considerações devem ser breves, claras e conter respostas a todas as indagações referentes à área escolhida. Não se devem incluir elementos novos, apenas retomar o que já foi explicitado na introdução e nas atividades realizadas, acrescentando, é claro, a conclusão decorrente dos fatos observados. 
4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS OU BIBLIOGRAFIA 
Seguir considerações feitas no modelo do plano de estágio. 
5. ANEXOS E APÊNDICES 
Seguir considerações feitas no modelo do plano de estágio. 

ANEXO 1 – FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO NO LOCAL DE ESTÁGIO 
FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO NA EMPRESA/ÓRGÃO PÚBLICO/INSTITUIÇÃO
(a ser preenchida pelo Supervisor)
Nome do estagiário: 

Curso: 
Horas Estágio:           hs

Empresa: 
Período de Estágio:     /     /          a     /     /         
AVALIAÇÃO (10,0 pontos)
Aspectos
Nota
QUALIDADE DO TRABALHO (avaliação do trabalho desenvolvido)

CRIATIVIDADE (capacidade de sugerir, executar modificações ou inovações) 

CONHECIMENTO (demonstrado no desenvolvimento das atividades programadas) 

HABILIDADE (considerar o volume de atividades e execução das tarefas) 

INICIATIVA (disposição demonstrada para desenvolver suas atividades) 

COOPERAÇÃO (disposição demonstrada em cooperar com os colegas) 

ASSIDUIDADE (cumprimento do horário de estágio) 

DISCIPLINA (observância dos regulamentos internos da empresa) 

SOCIABILIDADE (facilidade de integração com os colegas de trabalho) 

RESPONSABILIDADE (zelo pelo material, equipamentos e bens da empresa) 

NSU = média das notas

Ótimo: 10,0 pontos; Muito Bom: 8,5 pontos; Bom: 7,0 pontos; Regular: 5,0 pontos; Ruim: 3,0 pontos.

Observações Gerais (comentários sobre a atuação do aluno, que ache relevante e que não foram abordados nas questões acima)
(Observações relevantes ao estágio)

Cidade, Estado,     /     /         




.................................................................................
Nome do Supervisor
Nome da Empresa


ANEXO 2 – FICHA DE AVALIAÇÃO DO ALUNO 
FICHA DE AVALIAÇÃO DO ACADÊMICO
(a ser preenchida pelo Orientador Pedagógico)
Nome do aluno:                                                                                Matrícula:

Curso: 

Orientador Pedagógico: M.Sc. Nery dos Santos de Assis
AVALIAÇÃO (10,0 pontos)
1. Análise do desempenho do aluno (3,0 pontos)
Os objetivos propostos foram atingidos? 
 Sim 
 Parcialmente
 Não 
Durante a elaboração do relatório final, o aluno demonstrou: 
 Habilidade 
 Alguma dificuldade
 Muita dificuldade
O aluno compareceu às reuniões estabelecidas pelo orientador durante o estágio? 
 Sim
 Não
 Não foram estabelecidas reuniões periódicas 
 O aluno solicitou a ajuda do orientador somente para esclarecimentos de dúvidas.

2. Análise do conteúdo e de formatação do Relatório Final (7,0 pontos)
Item 
Parâmetros 
Nota 
1 
Introdução 

2 
Objetivo 

3 
Fundamentação Teórica 

4 
Atividades desenvolvidas 

5 
Conclusão 

6 
Bibliografia 

7 
Organização 

8 
Redação 

9 
Tabelas/Figuras 

NOP = média das notas 

Ótimo: 10,0 pontos; Muito Bom: 8,5 pontos; Bom: 7,0 pontos; Regular: 5,0 pontos; Ruim: 3,0 pontos.

Observações Gerais (comentários sobre a atuação do Comissão de Estágio Supervisionado, que ache relevante e que não foram abordados nas questões acima)
(Observações relevantes ao estágio)
Paracatu, MG,     /     /         



.................................................................................
Coordenador Núcleo de Prática jurídica
Faculdade do Noroeste de Minas – FINOM

ANEXO 3 – MODELO DE CAPA DO RELATÓRIO FINAL 

FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS – FINOM 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE (NOME DO CURSO)













Relatório Final de Estágio 
Subtítulo do Relatório 






Nome do Aluno 










Paracatu – MG 
Mês/Ano 

ANEXO 4 – MODELO DE FOLHA DE ROSTO DO RELATÓRIO FINAL 


FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS – FINOM 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE (NOME DO CURSO)






Nome do Autor 
Subtítulo do Relatório 



Relatório Final de Estágio Supervisionado apresentado à disciplina Estágio Supervisionado da Coordenação do Curso de Direito da Faculdade do Noroeste de Minas – FINOM como requisito parcial para obtenção do grau de Direito. 



Orientador Pedagógico: 
Orientador Profissional: 
Coordenador NESE: Nery dos Santos de Assis
Coordenador do Curso de Direito prof. Msc. Luciano Lucas Cardoso
Empresa: 
Período: dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa




Paracatu – MG
Mês/Ano

