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O  Relatório, seja na  fase intermediária, quanto na  fase final, deverá conter a estrutura abaixo
descrita.

1 - Introdução

A introdução deve conter a Identificação do Estágio bem como a Identificação da empresa, do setor,
contendo ainda uma breve apresentação da empresa, garantindo que todas as informações não
ultrapassem uma folha.

Identificação da empresa concedente de estágio:
Nome: Empresa/Instituição
Endereço/Área onde foi realizado o estágio

Data de início: XX/XX/20XX Data de término: XX/XX/20XX

Duração em horas: XXX horas

Nome do Profissional Responsável pela supervisão do Estágio na Instituição ou Empresa

Apresentação da Instituição/Empresa

2 - Desenvolvimento

O desenvolvimento será composto pela descrição das atividades exercidas no Estágio.
Estas atividades, em sua maioria, devem estar no escopo das atividades listadas no Caderno de
Estágio(https://www.ufjf.br/arquitetura/files/2014/05/Caderno-de-Est%c3%a1gio-FAU-UFJF-2017.
pdf)  e devem ter relação com as atividades listadas no Termo de Compromisso assinado no início
do estágio.

3 - Considerações Finais
O aluno deverá discorrer sobre a contribuição do Estágio para a sua formação.

4 - Anexos

Os anexos abaixo são OBRIGATÓRIOS para os alunos quando na entrega do Relatório Final,
contendo a assinatura do profissional responsável pela supervisão.

Anexo 1
Avaliação pelo Profissional  Responsável  pela  supervisão  do  Estágio na Instituição ou Empresa.
Este deverá incluir os seguintes tópicos:

1. Interesse (dedicação, persistência e empenho);
2. Assiduidade;
3. Pontualidade;

https://www.ufjf.br/arquitetura/files/2014/05/Caderno-de-Est%c3%a1gio-FAU-UFJF-2017.pdf
https://www.ufjf.br/arquitetura/files/2014/05/Caderno-de-Est%c3%a1gio-FAU-UFJF-2017.pdf
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4. Iniciativa (disposição para resolver problemas, tomar decisões, executá-las sem
necessidades de supervisão e solicitação prévia);

5. Trabalho em equipe;
6. Cumprimento das tarefas (atender prontamente às atividades solicitadas);
7. Responsabilidade (cuidado no uso das instalações, materiais, equipamentos, ou qualquer

outro bem de propriedade da empresa);
8. Criatividade (capacidade de sugerir, projetar ou executar modificações ou inovações que

beneficiam a empresa).

Anexo 2

Ao   final   da   avaliação   o   Profissional   Responsável   pela   supervisão   do Estágio  na
Instituição  ou  Empresa  deverá  preencher  o  Termo  de  Ciência,  com o  conteúdo  abaixo :

Eu    profissional    responsável    pelo    estágio,    CPF ________________,
RG ________________,      DECLARO      através      do      presente      termo,      ter
conhecimento   do   teor   e   da   veracidade   deste   Relatório   de   Atividades   de
Estágio  de  XX  páginas.  Deste  modo,  ATESTO  que o  estagiário  cumpriu com  o
mínimo  de  180  horas,  conforme  explicitado  em  contrato.

Cidade, __ de _______ de 20XX.

_____________________________________
Nome e assinatura do supervisor  responsável  pelo  estágio


