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RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

As atividades realizadas durante o estágio supervisionado devem ser apresentadas, de 

forma sucinta e crítica. ATENÇÃO! O Corpo do Texto tem o limite mínimo de 10 páginas e 

máximo de 40 páginas incluindo as referências bibliográficas e os anexos.  

 

FORMATAÇÃO GERAL 

A configuração de página e o formato da fonte devem seguir as seguintes 

recomendações: 

O trabalho deverá ser impresso em papel A4. As margens deverão ser de 3,0 cm nos 

lados superior e esquerdo e de 2,0 cm nos lados inferior e direito. 

A CAPA NÃO É NUMERADA. A partir da Folha de Rosto até a última página antes da 

Introdução (pré-textuais), a numeração é realizada com algarismos romanos minúsculos, no 

canto superior direito. As demais páginas, inclusive no Anexo (se houver), devem ser 

numeradas com algarismos arábicos, iniciando nova numeração. Ex.: Se os elementos pré-

textuais finalizarem na página vii, a página da introdução será a 1ª página, embora não receba 

numeração. A próxima página exibirá a paginação referente ao algarismo arábico 2. A 

numeração deve ser posicionada no canto superior direito, obedecendo-se a margem direita, e 

1,5 cm abaixo do início da folha. Recomenda-se a utilização da fonte Arial, tamanho 12. 

 

PARTES DO RELATÓRIO 

Os elementos identificadores do trabalho e a matéria que o constitui são distribuídos 

em três partes: pré-textual, textual e pós-textual. Essas partes apresentam seções diversas, 

cada uma das quais deve iniciar numa nova folha e obedecer à ordem de aparecimento 

exposta a seguir: 

 

1.1. Parte Pré-Textual 

Constitui-se de seções únicas que antecedem o desenvolvimento do trabalho. 

 

1.1.1. Capa 

Proteção externa do Relatório.  
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1.1.2. Folha de rosto 

Deve conter os seguintes elementos: 

a) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

b) FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

c) CURSO DE ZOOTECNIA 

d) RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

e) NOME DO AUTOR 

f) NOME DO ORIENTADOR 

g) CAMPO GRANDE/MS, ANO 

 

1.1.3. Agradecimentos 

É a folha em que o autor exprime agradecimentos, o que é facultativo. Seja sucinto. O 

item agradecimentos não deve ocupar mais de duas páginas. 

O título AGRADECIMENTOS aparece na segunda linha, centralizado, em letras 

maiúsculas, fonte Arial 14, negrito. O texto é redigido em fonte Arial 12, dois espaços abaixo 

do título. Os parágrafos devem ser justificados, espaçamento 1,5.  

 

1.1.4. Sumário 

Existe a possibilidade de formatação automática do Sumário. O título SUMÁRIO 

aparece na segunda linha, centralizado, em letras maiúsculas, fonte Arial 14, negrito. Caso não 

seja possível tal realização, aloque-o em uma tabela sem bordas com duas colunas, na qual 

título, subtítulos fiquem alinhados à esquerda na primeira coluna e a paginação na segunda 

coluna. O título de primeiro nível deve ser apresentado em Caixa alta (letras maiúsculas) e 

negrito, segundo nível em caixa alta e baixa e negrito, terceiro nível em diante em Caixa alta e 

baixa sem negrito ou itálico. Todos em letra Arial 12. Os títulos não devem ser finalizados com 

ponto final. 
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1.1.5. Listas de Figuras e de Tabelas (opcional) 

São consideradas figuras: fotos, gráficos, esquemas, desenhos, entre outros. Deve ser 

exposta a relação seqüencial das Figuras, descritas pelo número, títulos e paginação 

correspondentes. Deve ser precedida pelo título LISTA DE FIGURAS, fonte Arial 14, em negrito, 

centralizado. A lista deve iniciar após duas linhas de espaçamento. 

A lista de Tabelas e Quadros mostra a relação seqüencial das tabelas e quadros, 

descritas pelo número seqüencial, títulos e paginação correspondentes. Deve vir precedida 

pelo título LISTA DE TABELAS, fonte Arial 14, em negrito, centralizado. A lista deve vir logo 

abaixo, após duas linhas de espaçamento. 

 

1.2. Parte Textual 

É a parte que descreve o trabalho propriamente dito. Deve ser apresentada 

individualmente para cada estágio realizado. 

 

1.2.1. Introdução 

Deve conter uma introdução geral na qual o acadêmico apresente uma idéia global 

da(s) área(s) em que foi realizado o estágio, com definição da(s) área(s) de trabalho e objetivos 

do Estágio.  

 

1.2.2. Desenvolvimento 

Deve ser apresentado em Capítulo(s), intitulado(s) pelo nome da empresa/técnico 

concedente de estágio. Haverá tantos capítulos quantos forem os estágios realizados pelo 

acadêmico. 

Para cada capítulo o acadêmico fará uma descrição do local, no qual deve apresentar a 

Empresa/Supervisor de Estágio (acompanhado do número de registro junto ao conselho 

profissional), caracterizar a(s) área(s) de atuação profissional, a região da 

propriedade/empresa quanto aos aspectos econômico, produtivo e edafoclimático, além de 

outros itens pertinentes. 

Em seguida, apresente a descrição das atividades contemplando as principais 

atividades desenvolvidas e selecione as de maior relevância para discussão detalhada por meio 

de sustentação na literatura científica atual, com análise crítica dos procedimentos adotados, 
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sempre procurando trazer novas posturas/soluções para o problema, podendo-se ainda 

discorrer com maiores detalhes em assuntos considerados de relevância para o Campo da 

Zootecnia. Deverão ser respeitadas todas as informações consideradas como sigilo da 

Empresa. 

As atividades desenvolvidas devem ser discriminadas e quantificadas (quando possível) 

na forma de tabelas ou itens textuais e podem ser documentados e ilustrados com tabelas 

e/ou figuras. 

Em caso de várias citações em mesmo parágrafo, deve-se utilizar ordem cronológica 

para inserção, como por exemplo: “O desempenho e características de carcaças de cordeiros 

Corriedale e mestiços Bergamácia x Corriedale e Hampshire Down x Corriedale, terminados em 

pastagem e confinamento...... (MACEDO, 1998; MACEDO et al., 2002).” 

As citações no decorrer do texto devem seguir o seguinte padrão: único autor (citação 

do mesmo, seguido pelo ano de publicação), dois autores (citação dos dois com uso de & - e 

comercial - seguido pelo ano de publicação) e três ou mais autores (citação do primeiro, 

seguido pelo et al. e pelo ano de publicação), de acordo com o item 1.3.1 e conforme o 

exemplo abaixo: 

 

No texto: Macedo (1998) ou (MACEDO, 1998) para citação da referência: 
 

MACEDO, F.A.F. Desempenho e características de carcaças de cordeiros Corriedale e mestiços 
Bergamácia x Corriedale e Hampshire Down x Corriedale, terminados em pastagem e 
confinamento. Botucatu, SP: UNESP, 1998. 72p. Tese (Doutorado em Zootecnia) - 
Universidade Estadual Paulista, 1998.  
 

No texto Macedo et al. (2000) ou (MACEDO et al., 2000) para citação da referência: 
 
MACEDO, F.A.F.; SIQUEIRA, E.R.; MARTINS, E.N. Análise econômica da produção de carne de 
cordeiros sob dois sistemas de terminação: pastagem e confinamento. Ciência Rural, v. 30, 
n.4, p.677-680, 2000. 
 

No texto Silva & Queiroz (2002) ou (SILVA & QUEIROZ, 2002) para citação da 
referência: 
 
SILVA, D.J.; QUEIROZ, A.C. Análise de alimentos (Métodos químicos e biológicos). 3.ed. 
Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2002. 235p. 

 

1.2.2.1. Tabelas e Figuras 
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As tabelas e figuras devem aparecer logo após o trecho em que foram mencionadas 

pela primeira vez no texto.  

Tabelas, gráficos, mapas e fotografias são recursos usados para expor certos aspectos 

do trabalho e podem resumir ou sintetizar dados, fornecendo um grande número de 

informações em um mínimo de espaço. A ABNT define que no Quadro não se apresenta dados 

trabalhados estatisticamente. 

As tabelas são usadas para apresentar dados numéricos. Devem permitir uma análise 

imediata dos fatos e tornar evidente sua classificação. No texto a Tabela ou o Quadro devem 

ser chamados pela designação: Tabela/Quadro seguido da ordem numérica. Uma tabela é 

constituída de:  

a) número seqüencial em algarismos arábicos, precedido do nome TABELA;/QUADRO 

b) título; 

c) corpo; 

d) rodapé, que contém: definição das siglas utilizadas; explicação da forma como 

foram expressas possíveis diferenças estatísticas observadas, bem como o Teste de média 

adotado; caso a tabela seja compilada da literatura, a referência original. 

e) nas tabelas obrigatoriamente devem ter linhas contínuas delimitando 

horizontalmente o cabeçalho e o limite inferior. Não se utiliza nenhum tipo de sombreamento 

no cabeçalho. As tabelas não são limitadas por linhas verticais em suas laterais, o que é 

obrigatório para os quadros. 

Gráficos, diagramas, mapas, desenhos, fotografias são todos designados como 

FIGURAS. As figuras devem ter número e título, que aparecem imediatamente abaixo delas. A 

chamada no texto é feita pela ordem numérica precedida da palavra Figura. Na figura 

propriamente dita o número deve também estar em algarismo arábico, precedido pela palavra 

Figura e seguido do título.  
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1.2.2.2. Notas de rodapé 

Referências e explanações secundárias não cabíveis no texto devem ser remetidas às 

notas de rodapé, por meio de número, que serão consecutivos por parte ou seções e devem 

ser colocadas ligeiramente acima da linha da escrita normal. As notas devem ser reduzidas ao 

mínimo. Usam-se notas de rodapé para: 

a) Citação de nome comercial e Laboratórios fabricantes de quaisquer insumos 

agropecuários citados no corpo do texto (produtos comerciais químicos, farmacológicos, 

biológicos, rações, equipamentos etc.)  

b) citações de informações pessoais.  

 

1.2.3. Considerações finais 

Neste item, deve-se abordar uma síntese do aproveitamento no estágio 

supervisionado, bem como sugestões e/ou críticas construtivas. 

 

1.3. Parte Pós-Textual 

Constitui-se de seções que seguem à exposição do assunto. 

 

1.3.1. Bibliografia consultada 

Seguir normas da ABNT nº 6023, e, se necessário, utilizar os serviços da Biblioteca para 

correção. Formatação: alinhamento justificado, sem recuos, espaçamento entre linhas simples, 

6 pontos de espaçamento depois do parágrafo. 

 

1.3.1.1. Quanto à autoria das publicações 

Indica-se o autor com entrada pelo último sobrenome do(s) prenome(s), exceto para 

nomes de origem espanhola (onde entram os dois últimos sobrenomes), sobrenome que 

indicam parentesco e sobrenome composto. 
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1.3.1.2. Entrada quanto ao número de autores 

1 - Obras de um só autor: 

Exemplo 1: RIBEIRO, R.P. 

Exemplo 2: GARCIA MÁRQUEZ, G. (sobrenome espanhol) 

Exemplo 3: LIMA JÚNIOR, T.A. (sobrenome que indicam parentesco) 

Exemplo 4: DUQUE-ESTRADA (sobrenome composto) 

 

2 - Obras com até três autores (mencionam-se os três separados por vírgula, seguido 

de espaço). 

Exemplo: POLASTRE, R.; MOURA, A.S.M.T.; CARMELO, M.J. 

 

3 - Obras com mais de três autores (pode-se optar pela citação dos três primeiros 

seguidos de et al. ou citar todos os autores. Após escolher a forma de citação, adotá-la como 

padrão.) 

Exemplo: HILL, W.G.; EDWARDS, M.R.; AHMED, M.K. et al. 

 

1.3.1.3. Obras de responsabilidade de uma entidade coletiva (a entidade é tida como 

autora e o título deve ser em negrito). 

Exemplo: 

ASBIA – Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Relatório estatístico de produção, 
importação e comercialização de sêmen. 2007. 9p. Disponível em http://www.asbia.org.br/ 
download/mercado/relatorio2007.pdf. Acesso em 19 de maio de 2008. 

 

1.3.1.4. Tipo de material a ser referenciado 

Livros 

AUTOR. Título: subtítulo. Edição. Local de publicação: Editora, ano de publicação. 

Número de volumes e/ou total de páginas. 

Exemplos: 

ALBRIGHT, J.L.; ARAVE, C.W. Human-cattle interactions. The Behaviour of Cattle. Wallingford: 
CAB International,1997. 305p. 

GONSALVES, P.D.; FIGUEIREDO, J.R.; FREITAS, V.J. Biotécnicas Aplicadas à Reprodução Animal. 
São Paulo: Varela, 2002. 340p. 
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Capítulo de Livro 

HEMSWORTH, P.H. Human-livestock interaction. In: Benson, G.J. e Rollin, B.E. (eds.). The well-
being of farm animals: challenges and solutions. Iowa, USA: Blackwell Publishing, p.21-38, 
2004. 

 

Dissertação, Teses 

AUTOR. Título. Data. Número de folhas ou volumes. Categoria da Tese (Grau e área de 

concentração) - Nome da Faculdade, Universidade, cidade, data.  

Exemplos: 

RUSSI, L.S. Recursos humanos na inseminação artificial em bovinos de corte. 2008. 74p. 
Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. 

 

Boletins e Relatórios 

CAMARGO, O.A. Análise de um modelo envolvendo cinética e equilíbrio para estudo do 
movimento do fósforo no solo. Campinas: Instituto Agronômico, 1980. 29 p. (Boletim Técnico, 
66). 

 

Artigo de revistas técnicas ou periódicos científicos (O título do periódico pode ou não 

ser abreviado, e, a partir da escolha da forma de citação, padronizar. As abreviaturas devem 

estar de acordo com as normas convencionadas internacionalmente.)  

 

AUTORES. Título do artigo. Título do periódico, volume, número, páginas inicialfinal, 

ano. 

Exemplo: 

BOIVIN, X.; LE NEINDRE, P.; CHUPIN, J.M. Establishment of cattle-human relationships. Appl. 
Anim. Behav. Sci., v.32, p.325-335, 1992. 

 

Trabalhos apresentados em congressos, reuniões científicas, seminários, etc. 

AUTORES. Título do trabalho. In: NOME DO EVENTO, numeração, ano, local de 

realização. Título... Local de publicação: Editora, data de publicação. Paginação. 

Exemplos: 

COSTA E SILVA, E.V.; SILVA, A.S.; PASSOS, T.S. et al. Comportamento dos inseminadores 
durante procedimentos de inseminação artificial com tempo fixo - resultados preliminares. In: 
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REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 41, 2004, Campo Grande. Anais... 
Campo Grande: Embrapa Gado de Corte, 2004, CD-ROM. 

VALLE, J.L.E. Características e usos do leite de bubalinos. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE BUBALINOS, 27, 1990, Campinas. Anais... Campinas: Sociedade Brasileira de 
Bubalinos, 1990. p. 739-743. 

 

3.3.2. Anexos 

É a seção que contém matéria destinada a estabelecer ou documentar o trabalho, 

além da exposta na parte textual.  

São informações adicionais entre as quais se incluem ilustrações, planilhas de coleta de 

dados, fichas de escrituração zootécnica ou formulários adotados uma Instituição/empresa 

(apresentados com autorização do representante legal da mesma), questionários, leis, 

fluxogramas, notas, documentos. Deve ser anexado apenas aquilo que for realmente relevante 

para o entendimento do leitor. 

Cada anexo deve ser apresentado em folha separada, acrescido na primeira linha do 

Anexo + nº de ordem citado no texto. A paginação é contínua à do texto.  


