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RELATÓRIO ÚNICO DE APROVEITAMENTO DE EXPERIÊNCIA COMO
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Relatório apresentado ao Curso (indicar o Curso em que está
matriculado/a), Instituto Federal de Alagoas, Campus Maceió,
como requisito para a conclusão da (indicar o nome da
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prática profissional que se vai relatar).
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responsável pela orientação do estágio)

Maceió, (dia, mês e ano)
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

Aluno/a
Curso
Matrícula
Período de Trabalho
Carga Horária Total

Série/
Período/
Módulo
____/____/______ a ____/_____/______

Nome da Empresa
E-mail
Nome do Supervisor/a

Telefone
Cargo/
Função

Área de Realização do
Estágio
Carimbo da empresa (com CNPJ)

Assinatura e carimbo do/a supervisor/a

OBSERVAÇÕES
1) Limite-se a informar assuntos relativos à prática do estágio, evitando discorrer sobre matérias que fujam
desse foco.
2) Adote, em todo o texto, uma linguagem objetiva, com ética e urbanidade, evitando quaisquer menções
desrespeitosas à empresa cedente do estágio e às pessoas com as quais interagiu durante esse processo.
3) Este relatório deverá ser assinado pelo/a estudante e pelo/a supervisor/a do estágio, que também deverá
rubricar todas as folhas deste documento.
4) O relatório deve ser digitado em fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5.

INTRODUÇÃO
Informar do que trata o relatório e as partes em que ele está dividido; apresentar uma
visão geral do estágio realizado, informando o local onde ele foi desenvolvido e as
atividades que foram executadas; fazer uma apreciação geral sobre esse processo.

DESENVOLVIMENTO
Com linguagem técnica, com coerência, coesão e observando o registro padrão da língua
portuguesa, relatar as atividades realizadas durante todo estágio, discriminando as
tarefas desenvolvidas, especificando os materiais empregados e os métodos e técnicas
utilizados.

CONCLUSÂO
Informar as conclusões a que se chega, a partir do desenvolvimento das atividades
executadas durante o estágio, expondo como essa prática contribuiu para aprimorar os
conhecimentos adquiridos no IFAL, ao longo do processo formativo, além de informar as
dificuldades encontradas e apresentar sugestões para a melhoria da atividade
profissional desempenhada.

ANEXOS
Relacionar, se for necessário, materiais complementares que sirvam para ilustrar
informações constantes no relatório, como gráficos, tabelas, diagramas, fluxogramas,
fotografias, especificações de produtos, tabelas de cálculos, simbologia, descrição de
novos equipamentos, questionários, layout, plantas etc.

REFERÊNCIAS
Citar obras consultadas para a produção do relatório, em conformidade com as normas
da ABNT vigentes.

