ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO
SEMESTRAL DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO-OBRIGATÓRIO
O RELATÓRIO SEMESTRAL DE ESTÁGIO DEVERÁ CONTER:
1. CAPA
2. SUMÁRIO
3. INTRODUÇÃO
4. DESENVOLVIMENTO (Breve histórico da instituição, descrição dos programas/projetos desenvolvidos na
instituição e descrição das observações e atividades/ações realizadas pelo estagiário durante o estágio).
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS (Análise crítica do processo ensino-aprendizagem, considerando o estágio como um
dos elementos deste processo, articulando ao que foi proposto na elaboração do Plano de Estágio)
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
7. ANEXOS (súmulas, fotos, ambos assinados e carimbados pelo supervisor do estágio da concedente, com o
número de carga horária cumprida)
Todo este material deverá ser entregue na Secretaria Acadêmica do CESUBE/FCETM, encadernado em espiral,
até dia 04/06/2018. A avaliação do estagiário também deverá ser entregue encadernada junto com o referido
material. Assim, o conteúdo do relatório de estágio poderá ser construído da seguinte forma:
I - Identificação
Nome do aluno:
Instituição:
Supervisor do estágio:
Mês de referência:
Data de entrega do relatório:
II - Descrição da estrutura organizacional da instituição (caracterização).
III - Na estrutura do relatório deverá conter uma parte introdutória, momento em que o estagiário deverá apresentar o
campo de estágio, apresentar as ações cotidianas realizadas (ações principais não detalhadas) e justificar a
necessidade e importância do campo de estágio para a formação do estagiário, e a importância do relatório.
IV - Desenvolvimento das ações (descrever e explicar como aconteceram) - definição dos projetos e atividades
desenvolvidas; como foram desenvolvidas (enfatizar as ações do (a) estagiário (a); abordar as ações interdisciplinares
e o contexto institucional).
V - Para concluir o relatório é necessário fazer uma análise das atividades e os resultados da realidade do campo/setor
de forma crítica e propositiva (afinal o processo é de aprendizagem), abordar com ênfase as ações do curso de
graduação em questão, incluindo as atividades do estagiário.
O.b.s.: Estes itens servem de apoio e orientação para elaboração do relatório, sendo que o relatório de estágio irá
conter tudo que o aluno(a) estagiário(a) e supervisor do estágio considerarem relevante. Cada realidade é única. É
importante que o relatório seja claro, conciso e retrate bem a realidade vivida, deverá ser de fácil compreensão para o
leitor, sejam eles professores, diretores do setor da instituição e supervisores. Todas as orientações necessárias serão
oferecidas nas aulas de Estágio Supervisionado.
O Relatório Semestral de Estágio deverá ser protocolado na secretaria do CESUBE / FCETM até 04/06/2018.
Após esta data, o mesmo não será aceito.
Orientação para o 1º semestre de 2018
Coordenador de Estágio: Prof. Ms. Rafael Menezes de Paiva
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