
NORMAS GERAIS PARA REDAÇÃO DE RELATÓRIO DE 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO E PROJETO ORIENTADO DO 

CURSO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. 

 

  

 I ESTRUTURA DO TRABALHO 

 A estrutura do trabalho irá depender do tipo de atividade 

desenvolvida pelo aluno, podendo ser em forma de artigo científico 

(Projeto Orientado) ou no formato relatório técnico-(Relatório de 

Estágio Supervisionado). No entanto, a estrutura de ambos compreende: 

pré-texto, texto e pós-texto 

 

1.1 Pré-texto 

Capa 

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

informações indispensáveis à sua identificação:- Nome completo - Título 

do trabalho - Título acadêmico -Nome do Orientador - Local e Data: 

(ANEXO 1) 

Página de Aprovação 

 Essa página contém: Nome do candidato - Título do trabalho - 

Título acadêmico - Data de aprovação-Nome dos membros da banca e do 

coordenador – Local e data (ANEXO 2). 

Dedicatória 

 É optativa. Se usada, não exceder uma página. 

 

 

 



Agradecimentos 

 Esta página é optativa. Quando existente, deverá incluir uma curta 

apresentação de agradecimentos ou reconhecimento por qualquer ajuda 

especial.  

Sumário 

 Deverá vir logo após a dedicatória, agradecimentos ou resumo 

quando houver. Entre as divisões principais deve-se usar espaço duplo e 

entre as divisões secundárias o espaço simples. 

 Os títulos das partes, seções ou capítulos e suas principais divisões 

devem ser listados no sumário e escritos como aparecem no corpo do 

trabalho. Deve ser usado o sistema de numeração progressiva(ANEXO 

3). 

1.2 Texto 

Apresentação e desenvolvimento do assunto abordado. Neste 

tópico a estrutura pode variar de acordo com o tipo de atividade 

desenvolvida. A redação de todo o texto deverá ater-se aos princípios de 

redação científica. A linguagem científica deverá ser em português, clara, 

exata e concisa, sendo exigido o uso da terceira pessoa do singular. 

 Resumo  

 Apresentação concisa dos objetivos, pontos relevantes do 

conteúdo e das conclusões do trabalho; não deve ultrapassar 250 palavras; 

deve evitar o uso de parágrafos no meio do resumo, bem como de 

fórmulas, equações, diagramas e símbolos e citações bibliográficas. 

 Introdução 

 Neste tópico devem ser apresentados por meio de um texto 

descritivo contendo os antecedentes que justificam a pesquisa, a 



apresentação do problema, a formulação de hipóteses, as delimitações do 

assunto e os objetivos propostos. 

 Revisão de Literatura 

  Deve constar das teorias contidas na literatura básica sobre o 

assunto, resumindo os resultados de estudos feitos por outros autores 

que dão suporte ao tratamento do problema. Todo documento 

analisado deve constar na listagem bibliográfica e ser referenciado 

conforme as recomendações do MANUAL DE ORIENTAÇÃO EM 

REFERENCIAÇÃO BIBLIOGRÁFICA DA UFLA. 

 Metodologia 

 Descrição concisa, porém completa da metodologia adotada, que 

permita a reprodução do estudo e utilização do método por outros 

pesquisadores. Para Relatórios de Estágios Supervisionados, neste tópico 

deve-se detalhar cronologicamente todas as atividades desenvolvidas bem 

como o os métodos e ou procedimentos adotados. 

 Resultados 

 Apresentação dos resultados de forma detalhada, propiciando ao 

leitor a percepção completa dos resultados obtidos. Pode-se incluir tabelas 

ou figuras em geral (desenhos, gráficos, mapas, esquemas, modelos, 

fotografias etc.). 

 Discussão 

 É a interpretação dos resultados comparando-os com aqueles 

obtidos na literatura, podendo ainda o autor, estabelecer novas hipóteses, 

sugerir recomendações e anotar suas deduções relativas aos resultados. 

Em alguns casos a discussão pode ser reunida aos resultados. 



 Considerações Gerais 

 Neste tópico o aluno deverá descrever os avanços obtidos com o 

presente trabalho, apontar as deficiências ou falhas cometidas, sugerir 

novas metodologias para que novos projetos evoluam a partir desta 

pesquisa. Esse tópico é optativo para projetos de pesquisa e deverá ser 

obrigatório para Relatórios de Estágios supervisionados.  

 Conclusão  

 Síntese final do trabalho, a conclusão constitui-se de respostas aos 

objetivos propostos.  

 

1.3 Pós-texto 

 Referências bibliográficas 

 Deve relacionar todas as referências bibliográficas das publicações 

citadas no texto, seguindo as normas da ABNT, conforme  (MANUAL 

DE ORIENTAÇÃO EM REFERENCIAÇÃO BIBLIOGRÁFICA DA 

UFLA).  

 Anexos  

 São suportes elucidativos úteis à compreensão do texto, como 

parte do trabalho. É um elemento pós-textual em que são incluídas 

matérias suplementares tais como leis, estatísticas, cópias de documentos 

e outros que acrescentam conteúdo ao trabalho. Os anexos são 

apresentados após as referências bibliográficas, sendo precedidos pela 

palavra ANEXOS centralizada e no topo da página. 

OBS: Para Relatórios de Estágios Supervisionados, os elementos do 

texto; RESULTADOS E DISCUSSÃO indicados nessas normas, a 

critério do orientador, poderão ser suprimidos do trabalho. 



 II- NORMAS PARA APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

2.1 -Formato 

 A arte final deve ser impressa em papel formato Carta (216 x 279 

mm), datilografado em espaço um e meio. Espaço simples deve ser usado 

apenas em resumo, tabelas longas, notas de rodapé, notas de fim de texto, 

nas referências bibliográficas e divisões secundárias do sumário. Todo 

parágrafo deve iniciar com tabulação equivalente a 1,2 cm. Deve-se 

utilizar caracteres tipo Times, tamanho 12. Para notas de rodapé, 

sobrescritos ou subscritos e outros pode-se utilizar Times tamanho 10, 9 e 

8 . 

2.2 - Margens  

 Margem superior e inferior 2,5cm, esquerda 3,0 e direita 2,5 e de 

rodapé 2,5 cm. 

2.3 - Numeração das Páginas 

 Todas as páginas do relatório deverão ser numeradas com exceção 

da capa, contra-capa, página de aprovação do relatório, agradecimentos, 

dedicatória, resumo. Essas primeiras páginas, embora contadas, não 

receberão numeração, deve numerar-se a partir da primeira página da 

Introdução. A numeração deve ser colocada no canto direito superior da 

folha. 

 A colocação horizontal ou vertical de tabelas ou figuras não altera 

a posição do número na página. Não serão aceitas folhas com numeração 

intercaladas como, por exemplo, 15a, 15b, etc. 

2.4 - Subdivisão do texto 

 A organização interna do relatório final é de alçada do próprio 

estudante, com aprovação de seu professor orientador. Exige-se, todavia, 



a adoção de um esquema de organização, que deve ser seguido 

coerentemente em todo o relatório. 

Emprega-se negrito, ou itálico para palavras e frase em língua 

estrangeira, títulos de livros e periódicos, expressões de referência (ex.: 

vide, in vitro) letras ou palavras que requerem destaque, nomes científicos 

de plantas e animais (somente em itálico) e títulos de capítulos ou partes 

do trabalho. Aspas devem ser reservadas para destacar citações textuais 

de outros autores. 

2.5 - Revisão de Português 

 Sugere-se ao aluno que, após concluído o relatório, faça uma 

revisão de português. Lembre-se que seu relatório é um trabalho que 

poderá ser visto e lido por muitas pessoas. 

2.6 - Número de exemplares 

 O aluno deverá entregar na secretaria do Colegiado do Curso de 

Engenharia Agrícola duas cópias impressas, uma que será enviada para a 

Biblioteca Central e outra para o Orientador, e uma cópia em meio 

eletrônico que ficará arquivada na secretaria do Colegiado do Curso de 

Engenharia Agrícola (após, aprovado e com as correções efetuadas 

devidamente aceitas pelo orientador).  

2.7 - Encadernação 

 Os dois exemplares deverão ser entregues com encadernação de 

forma espiralada. 
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IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO EM UMA LAVOURA DE CAFÉ 

INSTALADA EM SOLO DE CERRADO NO MUNICÍPIO DE 

COROMANDEL - MG 

 

 

 

Relatório de Estágio Supervisionado apresentado 
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Federal de Lavras como parte das exigências do 

curso de Engenharia Agrícola, para a obtenção 

do título de Engenheiro Agrícola. 
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 Ficha de Registro de Estágio Supervisionado/Projeto 

Orientado 
 

 

 Graduando: 

__________________________________________________ 

 

Matrícula: __________________ 

 

 Orientador: 

__________________________________________________ 

 

Departamento: _______________________________________________ 

 

 

Tipo de Atividade  Estágio supervisionado (  )   Projeto orientado (  ) 

 

 

Modalidade:  Ensino (  )  Pesquisa (  )  Extensão (  ) 

 

 

Local de Execução: ____________________________________________ 

 

 

Título: ______________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________ 

 

Duração Prevista 

 

Início: ____/____/____    Término: ____/____/____ 

 

 

Prof. Orientador                                                 Aluno 
 

Data: ____/____/____ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DE DEFESA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO/PROJETO 

ORIENTADO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA 

 

As 9:00 horas do dia 10 do mês de dezembro de 2003, na sala de Reuniões do 

Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras, reuniu-se a banca 

examinadora composta pelos professores José da Silva (orientador), Joaquim Souza 

e Pedro Matias, para avaliar o desempenho do aluno Marcos dos Santos, matrícula 

xxxxxxx, na apresentação do trabalho de conclusão do curso de Engenharia 

Agrícola, tendo como título “Acompanhamento da Implantação de um Projeto de 

Irrigação por Gotejamento em uma Lavoura de Café Instalada em Solo de Cerrado no 

Município de Coromandel - MG”. Os seguintes critérios foram avaliados: 

 

Avaliação do plano de estágio ou projeto.... ........................Nota __________ 

Média da ficha de avaliação..................................................Nota __________ 

Avaliação do relatório final..................................................Nota __________ 

Avaliação da apresentação oral.............................................Nota __________ 

Avaliação da defesa do trabalho...........................................Nota __________ 

Média Final.........................................................................Nota __________ 

Conceito...............................................................suficiente (  ) insuficiente (  ) 

 

Às 11:00 horas, encerrou-se a defesa e eu prof. José da Silva, lavrei a presente ata 

que será assinada por mim e demais membros da banca. 

 

Prof: José da Silva (Orientador) ____________________________________ 

Joaquim Souza (membro)_________________________________________ 



 

 

Pedro Matias (membro)___________________________________________  

 

Lavras, 10 de dezembro de 2003 

 FICHA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ALUNO 
ALUNO 

MATRÍCULA: 

ORIENTADOR: 

1) ASPECTOS PROFISSIONAIS 

ASPECTOS NOTA 

Rendimento no estágio: qualidade, rapidez, precisão com que executa as 

tarefas. 

 

Facilidade de Compreensão: rapidez e facilidade em interpretar, por em 

prática ou entender instruções e informações verbais e escritas. 

 

Nível de conhecimento teórico e prático: conhecimentos demonstrados no 

cumprimento do programa de estágio, tendo em vista sua escolaridade. 

 

Organização e método no trabalho: uso de meios racionais visando melhorar a 

organização para o bom desenvolvimento do trabalho. 

 

Iniciativa-independência: capacidade de procurar novas soluções sem prévia 

orientação, iniciativa em consultar livros e revistas técnicas visando ampliar 

seus conhecimentos. 

 

 

2) ASPECTOS HUMANOS 

ASPECTOS NOTA 

Assiduidade: constância e pontualidade dos horários e dias de trabalho.  

Disciplina: facilidade em aceitar e seguir instruções de superiores e acatar 

regulamentos e normas. 

 

Socialidade e desembaraço: facilidade e espontaneidade com que age frente a 

pessoas, fatos e situações. 

 

Cooperação: atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir para o 

alcance de um objetivo comum, influência positiva no grupo. 

 

Responsabilidade: capacidade de cuidar e responder pelas atribuições 

materiais, equipamentos e bens da Instituição que lhe são confiados durante o 

estágio. 

 

 

3) FREQÜÊNCIA 

FREQÜÊNCIA NÚMERO DE DIAS NÚMERO DE HORAS 

Comparecimento   

Faltas   

 

3) OUTRAS INFORMAÇÕES  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Data:____/____/____. 

 

________________________________________________ 


