NORMAS PARA ELABORAÇÃO
DO RELATÓRIO TÉCNICO DE ESTÁGIO
1 DEFINIÇÃO
O relatório técnico de estágio é o documento que visa apresentar a descrição do local onde foi realizado o
estágio, o período de duração e as atividades desenvolvidas pelo estagiário. O relatório de estágio compreende:
1.1 Elementos pré-textuais: capa, folha de rosto resumo, listas (opcional) e sumário
1.2 Elementos textuais: introdução, objetivos; revisão de literatura, procedimentos metodológicos;
apresentação e discussão dos resultados; conclusões e recomendações.
1.3 Elementos pós-textuais: referências. Observação: apêndices e anexos são opcionais ou a critério do
orientador de estágio.
2 ELEMENTOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO RELATÓRIO TÉCNICO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO:
- CAPA (obrigatório);
- FOLHA DE ROSTO (obrigatório);
- RESUMO (Obrigatório)
- LISTAS DE TABELAS E FIGURAS (opcional)
- SUMÁRIO (obrigatório);
- INTRODUÇÃO (obrigatório)
- OBJETIVOS (obrigatório)
- REVISÃO DE LITERATURA (obrigatório)
- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS (obrigatório)
- RESULTADOS
- DISCUSSÃO
- REFERÊNCIAS (obrigatório)
- APÊNDICES E/OU ANEXOS (condicionados à necessidade)
3. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE ESTÁGIO
3.1 APRESENTAÇÃO GRÁFICA
3.1.1

Deverá ser entregue uma cópia da VERSÃO IMPRESSA do relatório técnico de estágio para o preceptor da
empresa concedente e uma cópia em VERSÃO DIGITAL (CD) para a professor da coordenação de estágios
FIT/UNAMA.

3.1.2

Papel: Tamanho A4 (21 x 29,7 cm).

3.1.3

Margens: Superior e esquerda deve ser igual a 3,0 cm; e, Inferior e direita deve ser igual a 2,0 cm.

3.1.4

Fonte: Times New Roman ou Arial, tamanho 12.

3.1.5

Numeração de página: Deve ser feita em algarismos arábicos, no canto superior direito a 2cm da borda
superior e 2cm da borda direita. Todas as folhas a partir da folha de rosto, devem ser contadas, mas a
numeração de página é colocada somente a partir da primeira folha da parte textual (introdução)
sequencialmente,. A capa não é contada e logo não deve ser numerada. Havendo apêndice e anexo, as suas
folhas devem ser numeradas da mesma maneira.

3.1.6

Espaçamento entre linhas: As referências bibliográficas, o resumo e as citações acima de três linhas
devem ser digitados com espaçamento simples. O restante do texto deve ser digitado com espaçamento
entrelinhas 1,5 cm.

3.1.7

Recuo: O recuo da primeira linha de cada parágrafo deve ser de 1,25cm.

3.1.8

Alinhamento: O texto deve ter o alinhamento justificado, com exceção das referências.

3.1.9

Indicativos de Seções: Os números, chamados indicativos de seções, são colocados diante dos títulos das
seções e separados apenas por um espaço em branco, sem ponto (.) ou traço (–). Os títulos com indicativos
numéricos de seção devem ser alinhados a esquerda. Os títulos sem esses indicativos (errata, resumo,
listas, referências, apêndices, anexo, glossário e índice) devem ser centralizados.

3.1.10
-

Recomenda-se uma formatação diferenciada de acordo com o nível da seção, adotando-se o seguinte
esquema:
Exemplo:
1 SEÇÃO PRIMÁRIA
1.1 SECÇÃO SECUNDÁRIA
1.1.1 Seção terciária
1.1.1.1 Seção quaternária
1.1.1.1 Seção quinaria

-

Caixa alta com negrito
Caixa alta sem negrito
Caixa baixa com negrito
Caixa baixa sem negrito
Caixa baixa com itálico

As SEÇÕES PRIMÁRIAS (que dão início a um novo capítulo) devem iniciar sempre no início da
margem em uma nova página. Deve-se aplicar 2 espaços de 1,5cm antes e depois de cada seção.
Exemplo:
3 MATERIAL E MÉTODOS (Seção primária no início da página)
---------------------------- Espaço simples de 1,5cm ------------------------------------------------------ Espaço simples de 1,5cm --------------------------3.1 ANIMAIS ATENDIDOS (Seção secundária)
---------------------------- Espaço simples de 1,5cm ------------------------------------------------------ Espaço simples de 1,5cm --------------------------Aaaaaa aaaaaaaaaa aaaa aaaa aaaaaaaaaa aaaaaaa aaa aa aaa a a a a a a aaa aaaaaa aaaaaaaaaa aaaa
aaaa aaaaaaaaaa aaaaaaa aaa aa aaa a a a a a a aaa aaaaaa aaa aaaaaa aaaaaaaaaa aaaa aaaa aaaaaaaaaa
aaaaaaa aaa aa aaa a a a a a aaaaa aaa.
---------------------------- Espaço simples de 1,5cm ------------------------------------------------------ Espaço simples de 1,5cm --------------------------3.2 EXAMES CLÍNICOS (Seção secundária)
---------------------------- Espaço simples de 1,5cm ------------------------------------------------------ Espaço simples de 1,5cm --------------------------Aaaaaa aaaaaaaaaa aaaa aaaa aaaaaaaaaa aaaaaaa aaa aa aaa a a a a a a aaa a a aaa aaaaaa
aaaaaaaaaa aaaa aaaa aaaaaaaaaa aaaaaaa aaa aa aaa a a a a a aaaaa aaa.
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APRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

4.1 CAPA E FOLHA DE ROSTO
Exemplo: CAPA

GRUPO SER EDUCACIONAL
FACULDADES INTEGRADAS DO TAPAJÓS (FIT)
UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA (UNAMA)

Fonte 12; Espaçamento entre linhas de 1,5cm

Fonte 12; Espaçamento entre linhas de 1,5cm
NOME DO ALUNO

Fonte 14; Negrito; Espaçamento entre linhas de 1,5cm;
Alinhamento no centro da página na horizontal e vertical
RELATÓRIO TÉCNICO DE
ESTÁGIO SUPERVISIONADO:
LOCAL DE ESTÁGIO

Fonte 12; Espaçamento entre linhas de 1,5cm
SANTARÉM/PA
MÊS/ANO

Exemplo: Folha de rosto
NOME DO ALUNO

RELATÓRIO TÉCNICO DE
ESTÁGIO SUPERVISIONADO:
LOCAL DE ESTÁGIO

Relatório técnico de estágio supervisionado
realizado na "NOME DA EMPRESA”, área de
“NOME DA ÁREA”, como requisito para
obtenção de nota na disciplina de ESTÁGIO
SUPERVISIONADO.

Fonte 12; Espaçamento entre linhas de 1,5cm

Fonte 14; Espaçamento entre linhas de 1,5cm

Fonte 12; Recuo de 8cm; Espaçamento entre linhas
simples; Alinhamento no e vertical

Professor da Disciplina:
MsC. DENNIS JOSÉ DA SILVA LIMA
Preceptor da Empresa Concedente:
“NOME DO SUPERVISOR”

SANTARÉM/PA
MÊS/ANO

Fonte 12; Espaçamento entre linhas de 1,5cm

4.2 RESUMO
É a representação concisa dos pontos relevantes de um documento. Deve conter de 150 a 250 palavras,
redigido em parágrafo único, sem reentrância.
A redação do resumo deve observar algumas regras específicas: Deve ressaltar brevemente o conteúdo,
local de estágio, principais procedimentos e rotinas realizadas, apresentar de maneira sucinta os resultados e no
final do resumo as principais conclusões.

A primeira frase do resumo deve ser significativa, explicar o tema central do documento. Use frases
concisas e objetivas;
O verbo deve estar na voz ativa e na 3ª pessoa do singular; Não é permitido a utilização de enumeração de
tópicos; Não realizar críticas ou comentários pessoais.
Exemplo: RESUMO
RESUMO
Os estágios foram realizados no Hospital Veterinário da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UnespBotucatu, na área de Oftalmologia Veterinária, e no Centro
Médico Veterinário Vetsan, na área de Clínica Médica e
Cirúrgica de Pequenos Animais. Incluiu-se um relato de caso
de um gato da raça Exótico com seqüestro corneano felino,
acompanhado no Ambulatório de Oftalmologia Veterinária do
Hospital Veterinário da Unesp-Botucatu, com a respectiva
revisão de literatura. O objetivo deste trabalho foi fazer um
levantamento da casuística acompanhada em cada local de
estágio, descrevendo as atividades executadas pela estagiária, e
discutir sobre Sequestro Corneano Felino, ressaltando os sinais
clínicos e discutindo as principais etiologias e as formas de
tratamento

Fonte 12; Espaçamento entre linhas simples

Palavras-chave: incluir 3 a 5 palavras-chave

4.3 LISTAS
Para o caso de uso de siglas, símbolos, tabelas, quadros, entre outras ilustrações, elaborar listas de acordo com o
tipo de cada ilustração como indicado pela NBR 14724 – elaboração de trabalhos acadêmicos da ABNT.
Exemplo: LISTAS
LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

Figura 1 Égua contida em tronco previamente à realização do
ato cirúrgico. Verificar o uso de sacos de plástico envolvendo
astravessas do tronco para evitar contaminação da ferida
cirúrgica ................................................................................ 16

Tabela 1 Atividades desenvolvidas na área de clínica médica
animal no período de 02 de agosto a 15 de outubro de
2010........................................................................................06

Figura 2 Etapa trans-operatória na ovariectomia em égua. Em
(A) e (B) diérese seguido de divulsão dos planos musculares
para acesso à cavidade abdominal, (C, D e E) exteriorização do
ovário com envolvimento da estrutura com gaze embebida em
lidocaína a 2%, pinçamento do pedículo ovariano, seguido de
ligadura utilizando fio absorvível. Em (F) dermorrafia em
padrão de sutura separado simples......................................... 18
Figura 3 Demonstração da divisão dos lotes, utilizado pela
fazenda através do critério de produção diária de cada animal,
da inclinação do terreno em direção aos cochos, e presença de
aves (círculo)..........................................................................36

Tabela 2 Atividades desenvolvidas na área de clínica cirúrgica
animal no período de 02 de agosto a 15 de outubro de
2010....................................................................................... 07

4.4 SUMÁRIO
Exemplo: SUMÁRIO
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO .......................................................................... 1
2 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO ................................ 3
3 RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.............. 4
4 DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO ATENDIDO DURANTE
O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO................... 10
5 CASO 01: OVARIECTOMIA EM ÉGUAS ............................ 11
5.1 Revisão de literatura............................................................... 11
5.2 Relato do caso-clínico ........................................................... 15
5.3 Discussão................................................................................ 20
5.4 Conclusão............................................................................... 22
REFERÊNCIAS .......................................................................... 24
6
CASO:
02
ESTEFANOFILARIOSE
EM
VACAS
LACTANTES.............................................................................. 26
6.1 Introdução.............................................................................. 26
6.2 Revisão de literatura.............................................................. 27
6.2.1 Etiologia e patogenia.......................................................... 27
6.2.2 Sinais clínicos..................................................................... 29
6.2.3 Métodos diagnósticos e diagnósticos diferenciais.............. 30
6.2.4 Tratamento e prognóstico.................................................... 31
6.3 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO ............................................ 42
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................... 47
REFERÊNCIAS...........................................................................48

5 APRESENTAÇÃO GRÁGICA DOS ELEMENTOS TEXTUAIS
5.1 INTRODUÇÃO
Introduz o assunto de maneira geral, sem detalhamento, informa o que faz, o que contém o relatório
(tema), quando foi realizado o estágio, onde foi realizado, porque foi redigido (justificativa). Na introdução não são
discutidos os resultados nem as conclusões.
5.2 OBJETIVOS
Neste tópico deverão ser destacados os objetivos e a finalidade do estágio, as metas que se deseja alcançar.
Os objetivos podem ser gerais e específicos.
5.2.1 Objetivo Geral
Indicam uma ação mais ampla, o resultado pretendido. Devem ser iniciados por verbos no infinitivo.
Exemplo de verbos utilizados para destacar os objetivos gerais: identificar, levantar, descobrir, caracterizar,
descrever, traçar, analisar, explicar, etc.
5.2.2 Objetivos Específicos
Procuram descrever ações pormenorizadas ou aspectos detalhados. Indicam as metas das etapas que
levarão à realização dos objetivos gerais. Exemplo de verbos utilizados para destacar os objetivos específicos:
classificar, aplicar, distinguir, enumerar, exemplificar, selecionar, etc.
5.3 REFERENCIAL TEÓRICO
Descrição das teorias relacionadas ao desenvolvimento da atividade de trabalho descrita. Pode ser
dividida de forma idêntica a outro trabalho acadêmico (projeto de pesquisa, monografia etc.) e deve seguir a
orientação de numeração da NBR 14724 – apresentação de trabalhos acadêmicos.
5.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS (METODOLOGIA)
Descreve de forma clara, concisa e direta, os materiais e métodos utilizados no estágio. O método deve
definir os processos para obtenção dos resultados, ou seja, as coletas de informação, análise destas informações,

experimentos a serem realizados e seus delineamentos, esquemas de análise de resultados, variáveis dependentes
e independentes a serem mensuradas e os modelos de análise matemática, quando pertinente. Define também o
ambiente em que as ações do projeto serão conduzidas.
Os procedimentos metodológicos podem ser subdivididos em:
5.4.1

Descrição dos processos metodológicos realizados no trabalho de estágio

5.4.2

Descrição do ambiente de desenvolvimento do estágio

5.4.3

Descrição das Atividades Desenvolvidas

Os procedimentos resultados e discussão podem ser subdivididos em:
5.5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.5.1

Atendimentos realizados

5.5.2

Casuística da empresa “local de estágio” no período de realização do estágio

5.5.3

Relatos de casos clínicos
Apresentação e discussão dos resultados obtidos com a atividade desenvolvida, podendo, ser
apresentados de forma quantitativa e qualitativa. O resultado é a apresentação sistemática dos dados obtidos, sem
interpretação pessoal. O texto pode ser complementado por tabelas, ou gráficos e deve enfatizar ou resumir
somente as observações relevantes. A discussão é a explicitação que mostra as relações entre os fatos observados,
o que significam os resultados obtidos e fornece, também, elementos para a conclusão.
5.6

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A conclusão é a síntese do trabalho fundamentada nos resultados, na discussão e vinculada ao objetivo
proposto. Finalizando, a parte textual do relatório, deve conter as deduções obtidas com a realização das atividades
ou da discussão realizada apresentados de maneira clara e lançando as recomendações para novos trabalhos.
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REFERÊNCIAS

Devem seguir as normas da ABNT, para maiores detalhes, consultar o manual de elaboração de trabalhos
acadêmicos da FIT/UNAMA

