
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
PRÓ REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas para Redação do Relatório Final do 

estágio Supervisionado do Curso de Graduação em 

Engenharia Agrícola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 
  



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
PRÓ REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA 
 

 

 
A estrutura do relatório final de estágio supervisionado deverá ser composta por pré-

texto, texto e pós-texto de acordo com as definições descritas a seguir. 

 

1.1 Pré-texto 

Capa 

É a proteção externa do trabalho, sobre a qual se imprimem informações indispensáveis 

à sua identificação: nome completo do aluno, título do trabalho, título acadêmico, nome do 

orientador, local e data. 

 

Sumário 

Deverá estar inserido logo após a dedicatória ou agradecimentos quando houver. Entre 

as divisões principais deverá ser usado espaço duplo e entre as divisões secundárias o espaço 

simples. Os títulos das partes, seções ou capítulos e suas principais divisões deverão ser listados 

no sumário e escritos como aparecem no corpo do trabalho. Deverá ser usado o sistema de 

numeração progressiva. 

 

1.2 Texto 

O texto do relatório deverá ser apresentado em no máximo 10 páginas (formato A4, 

margens 2,5 cm, fonte tamanho 12, espaçamento 1,5), e deverá conter os seguintes itens: 

 

Introdução 

Neste tópico deverão ser apresentados por meio de um texto descritivo os antecedentes 

que embasam o trabalho, as delimitações da área de estágio e os objetivos propostos. 

 

Descrição do local e período do estágio 

Deverá constar a caracterização do local do estágio, Infraestrutura, divisões, horário de 

funcionamento e os serviços prestados pela empresa ou instituição. 

 

Descrição das atividades desenvolvidas 

Poderão ser utilizados tabelas e gráficos para a descrição completa das atividades 

desenvolvidas durante o estágio, os quais deverão ser analisados e discutidos no texto. As 

atividades deverão ser justificadas e discutidas de acordo com a literatura científica, sendo 

necessária a citação bibliográfica pertinente. 
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Considerações finais e sugestões 

Neste tópico o aluno deverá descrever os pontos positivos e negativos na realização do 

estágio, apontar as deficiências ou falhas cometidas e sugerir mudanças que visem a melhoria 

do trabalho de conclusão final do curso. 

 

1.3 Pós-texto 

 

Referências bibliográficas 

Deverão ser relacionadas todas as referências bibliográficas das publicações citadas no 

texto, seguindo as normas da ABNT, conforme (Manual de Normatização e Estrutura de 

Trabalhos Acadêmicos: TCC, Monografias, Dissertações e Teses da UFLA). 

 


