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1.

INTRODUÇÃO
Este documento apresenta-se como um modelo para elaboração do Relatório de

Estágio exigido na avaliação da disciplina PRG233, relativa ao Estágio Supervisionado
Obrigatório, do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Lavras (UFLA),
conforme consta na Resolução CGEQ nº1/2021 (UNIVERSIDADE FEDERAL DE
LAVRAS, 2021).
Para formatação do documento, devem ser consideradas as orientações disponíveis no
Manual de Normalização da UFLA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, 2020), o
qual pode ser consultado em sua última versão no site da Biblioteca Universitária - UFLA.
Neste capítulo, devem ser descritos a empresa e o ramo de atividades, considerando
sua relevância no mercado e a relação com a formação profissional do(a) discente em
Engenharia Química.
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2.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Neste capítulo, deve ser contextualizado o Plano de Atividades de Estágio, bem como

sua duração e a quantidade de horas cumpridas. Na sequência, devem ser descritos o processo
produtivo da empresa (para isso, pode ser utilizado um fluxograma, como exemplificado na
Figura 1), todas as atividades e projetos desenvolvidos durante o estágio e os resultados
obtidos.
Figura 1 – Exemplo de ilustração de processo químico.

Fonte: Adaptado de Eucatex (2022).
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3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo, deve-se fazer uma análise sobre o cumprimento dos objetivos

propostos no Plano de Atividades de Estágio. Além disso, é importante que sejam feitas
sugestões de melhorias à empresa e/ou ao programa de estágio.
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REFERÊNCIAS
Todas as referências mencionadas no texto devem estar aqui listadas e, de forma
consistente, todas as referências listadas devem ter sido mencionadas no texto. Nesta seção,
assim como nas demais, a formatação deve ser feita de acordo com o Manual de
Normalização da Universidade Federal de Lavras, disponível no site da Biblioteca.
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