UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO - CESU

ANEXO 9
RELATÓRIO FINAL – MODELO SIMPLIFICADO
Identificação do(a) aluno(a):
matrícula

nome

atividades:

não declare periodo coincidente aos dos relatórios
anteriores, tampouco horas acumuladas

período

horas
estagiadas

de

a

Conteúdo de livre redação do aluno, conforme orientações da Fatec e da empresa.

Se desejável, anexe outros documentos relativos às atividades de estágio.
Este relatório é composto por
empresa:

páginas, devidamente rubricadas pelo supervisor.
estagiário:

PARECER: relatório aprovado em ___/___/_______
Identificação e assinatura
coordenador de estágios:
PARECER: relatório

aprovado
reprovado, motivo: ____________________________
___________________________________________
___________________________________________
em: ___/___/_______

carimbos da empresa e do supervisor, com sua
assinatura

carimbo e assinatura
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ANEXO 10
RELATÓRIO FINAL – MODELO COMPLETO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
PAULA SOUZA

Faculdade de Tecnologia de (cidade)

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO
CURRICULAR SUPERVISIONADO

TECNOLOGIA EM (CURSO)

NOME DO ALUNO
MÊS/ANO
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CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
PAULA SOUZA

Faculdade de Tecnologia de (cidade)

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO
CURRICULAR SUPERVISIONADO

NOME DO ALUNO

RELATÓRIO
DE
ESTÁGIO
APRESENTADO À FACULDADE DE
TECNOLOGIA DE (XXXX), COMO UM
DOS PRÉ-REQUISITOS PARA A
OBTENÇÃO
DO
TÍTULO
DE
TECNÓLOGO EM (CURSO).

Nome da empresa:
Departamento:
Nome do Supervisor da empresa:
Cargo do Supervisor:
Nome do Coordenador da Fatec:
Período de realização do estágio:
Total de horas do estágio:

MÊS/ANO
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1. Introdução
2. Caracterização da área de Estágio
2.1 Principais funções da área
(descreva a funcionalidade da área em seus detalhes com as respectivas atividades que a área
desenvolve)
3. Metodologias utilizadas no desenvolvimento das atividades

Quais processos/análises participaram;

Quais equipamentos e a descrição do seu manejo;

Outras descrições necessárias.
4. Atividades desenvolvidas no Estágio
Descreva todas as atividades desenvolvidas no seu estágio em detalhes, citando, por exemplo:
 Análises realizadas durante um determinado período e seus resultados;

Acompanhamento a visitas técnicas;

Outras atividades internas ou externas à empresa, desde que relacionadas ao estágio.

Importante: Seja claro no texto, para que não haja dúvida sobre as atividades desenvolvidas.
5. Sugestões
Coloque aqui as sugestões para aprimoramento do seu curso na Fatec, tais como assuntos a serem
introduzidos ou mudanças no que já se desenvolve.
6. Conclusão (Descreva sucintamente a respeito dos tópicos abaixo)
 Progressos obtidos com a realização do estágio.
7. Anexos
Qualquer material produzido pelo estagiário durante a execução das atividades. (Documentos,
relatórios, apresentações, etc.).
Local, <dia> de <mês> de <ano>.

___________________________
Nome do Supervisor na empresa
Cargo/ Função
Nome da Empresa

__________________________________
Nome do Aluno
Estagiário
FATEC – (cidade)

____________________________
Nome do Professor (Orientador)
Professor (Orientador)
FATEC – (cidade)

Rubricar todas as folhas (Supervisor e Estagiário)
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