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1. INTRODUÇÃO  

Nessa seção, deve-se descrever sucintamente os tipos de atividades que foram 

conduzidas durante o período de estágio. O objetivo é fornecer uma visão geral da natureza 

de todo o trabalho desenvolvido nesse período. Pode-se citar também ferramentas, 

plataformas, tecnologias e métodos utilizados como apoio ao trabalho realizado. 

 

 



 

 

 

2. ATIVIDADES REALIZADAS 

Nessa seção, deve-se descrever detalhadamente cada uma das atividades 

desenvolvidas no período de estágio, seguindo-se a estrutura apresentada a seguir. 

Recomenda-se para que a ordem das atividades apresentadas nessa seção esteja 

exatamente de acordo com a ordem cronológica em que elas ocorreram. 

2.1. Atividade/Projeto 1 (Por exemplo, Montagem e configuração de uma rede) 

2.1.1. Contexto 

Nessa seção, o aluno deve descrever o cenário apresentado na organização 

ou no ambiente de trabalho antes da realização de uma determinada atividade ou 

projeto. É importante destacar o contexto organizacional em que a atividade se 

situa, isto é, enfatizar o papel da atividade dentro de um todo. Caso seja necessário, 

pode-se fazer uma breve apresentação da teoria associada com a atividade 

realizada. 

2.1.2. Objetivos 

Nessa seção, o aluno deve relatar os objetivos específicos da atividade em 

questão. Deve-se descrever as necessidades ou problemas que levaram à realização 

de tal atividade ou projeto (justificativa). 

2.1.3. Metodologia 

Nessa seção, o aluno deve especificar todos os passos que foram seguidos 

durante a realização de tal atividade para preencher as lacunas identificadas 

(descritas na seção de Objetivos). O objetivo é apresentar um roteiro demonstrando 

como o trabalho foi realizado. Pode-se citar as pesquisas que foram realizadas 

nesse período, reuniões, organização de tarefas, equipamentos e instrumentos 

utilizados, métodos e técnicas adotadas, etc. 



 

 

2.1.4. Dificuldades encontradas 

Nessa seção, o aluno deve relatar todas as dificuldades ou obstáculos que 

surgiram durante a realização de uma determinada atividade no período de estágio e 

influenciaram direta ou indiretamente no seu desempenho. 

2.1.5. Resultados apresentados 

Nessa seção, o aluno deve descrever os resultados obtidos a partir da 

realizada de uma atividade ou projeto, ressaltando a maneira pela qual esses 

resultados contribuíram para que o cenário atual (descrito na seção de Contexto) 

fosse modificado. 

2.2. Atividade/Projeto 2 (Por exemplo, Realização de testes) 

2.2.1. Contexto 

2.2.2. Objetivos 

2.2.3. Metodologia 

2.2.4. Dificuldades encontradas 

2.2.5. Resultados apresentados 

... 

 

 

 



 

 

 

3. CONCLUSÃO 

Nessa seção, o aluno deve apresentar os resultados gerais do estágio realizado. 

Nesse espaço, é importante discutir novamente as atividades desenvolvidas em termos da 

contribuição que elas proporcionaram à formação profissional do aluno. Deve-se relatar as 

oportunidades de aprendizagem no ambiente de estágio, assim como sintetizar a 

importância, projeção e repercussão das atividades conduzidas. Além disso, é importante 

que o aluno discorra sobre toda a orientação e supervisão que recebeu (da empresa e da 

instituição, respectivamente). 

 



 

 

 

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



 

 

 

APÊNDICE(S) 

O apêndice é um elemento opcional e corresponde a um texto, documento, 

relatório, diagrama, enfim, qualquer artefato de trabalho elaborado pelo próprio aluno. 

O(s) apêndice(s) é (são) identificado(s) por letras maiúsculas consecutivas, travessão e 

pelos respectivos títulos. Exemplos: Apêndice A, Apêndice B, Apêndice C, etc.



 

 

 

ANEXO(S) 

O anexo é um elemento opcional que consiste em um texto ou documento não 

elaborado pelo aluno, servindo de fundamentação, comprovação e ilustração. O(s) 

anexo(s) é (são) identificado(s) por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos 

respectivos títulos. Exemplos: Anexo A, Anexo B, Anexo C, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


