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APRESENTAÇÃO 

 

O Estágio Curricular Supervisionado em Engenharia Florestal é uma 

disciplina que integra o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Florestal da 

Escola de Agronomia, com carga horária de 320 horas.  

O(a) discente regularmente matriculado(a), preferencialmente no último 

semestre da periodização, e que tenha cumprido pelo menos 70% (setenta por 

cento) da carga horária do Núcleo Específico e 100% (cem por cento) da carga 

horária do Núcleo Comum do Curso de Engenharia Florestal, deverá matricular-se 

nessa disciplina para que possa realizar seu Estágio Curricular Obrigatório. 

O Estágio Curricular Obrigatório preceitua a legislação vigente (Lei nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008, também denominada Lei do Estágio), bem 

como as normas pertinentes da Universidade Federal de Goiás. 

Durante a realização do Estágio Curricular Obrigatório, o(a) discente 

participa de atividades diversas, vivenciando-as na prática profissional, traduzidas 

em aprendizado e apreensão do conhecimento, enriquecendo sua formação nos 

mais diferentes aspectos. 

Uma das formas que o(a) discente tem de compartilhar essa particular 

experiência do Estágio Curricular Obrigatório, é transmitir as informações obtidas 

de forma organizada, responsável, transparente, detalhada e comprometida com 

as reais situações das quais participou. 

A elaboração do Relatório de Estágio Curricular Obrigatório, segundo 

estes princípios, com a corresponsabilidade do(a) Professor(a) Orientador(a), resultará 

em um documento de síntese das mais variadas atividades realizadas durante o 

período do Estágio, e esse documento permanecerá disponibilizado como fonte 

de conhecimentos e de ensinamentos para consulta da comunidade universitária 

que dele se apropriar com esses interesses. 

 

Prof. Jácomo Divino Borges 

- Coordenador de Estágios - 



 

 

 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

O documento, no qual se encerram os registros referentes às atividades 

desenvolvidas pelo(a) discente do Curso de Engenharia Florestal, durante o período 

de realização do Estágio Curricular Obrigatório, previamente programado, assentado 

em um Plano de Estágio bem elaborado pelo(a) estagiário(a), com a participação do 

(a) Supervisor(a) e do(a) Professor(a) Orientador(a), constitui o RELATÓRIO FINAL, 

no qual essas atividades são discriminadas de forma técnica, dentro de uma lógica 

temporal e sequencial, pormenorizada, com o propósito claro de facilitar sua 

compreensão por todos que a ele tiverem acesso. 

O RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO deve ser 

bem elaborado e redigido na forma impessoal, utilizando a terceira pessoa, no singular 

ou no plural, valorizando a gramática e as concordâncias verbal e nominal e, em seu 

formato final, deve apresentar o corpo textual segundo estas Normas, e será 

constituído por três partes, a PRÉ-TEXTUAL, a TEXTUAL e a PÓS-TEXTUAL. 

A parte PRÉ-TEXTUAL é constituída pela CAPA, FOLHA DE ROSTO, 

FOLHA DE APROVAÇÃO [pelo(a) orientador(a)], PÁGINA DE DEDICATÓRIA 

(opcional), PÁGINA DE AGRADECIMENTOS (opcional), SUMÁRIO, LISTA DE 

TABELAS, LISTA DE FIGURAS, LISTA DE QUADROS e LISTA DE SIGLAS, 

SÍMBOLOS E ABREVIATURAS (esta última, também opcional).  

A PARTE TEXTUAL é constituída por Capítulos na seguinte seqüencia: 

1.INTRODUÇÃO, 2.ATIVIDADES REALIZADAS, 3.DISCUSSÕES E CONCLUSÕES, 

e 4.CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Na PARTE PÓS-TEXTUAL encontram-se as seções denominadas 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, ANEXOS e, ou, APÊNDICES. 

O Relatório deverá ser impresso somente na face do anverso, em papel 

na cor branca, formato A4 - Chamex (210 mm por 297 mm - 75 g m-2), estabelecendo 

que as margens superior e esquerda tenham 3,0 cm, e as margens inferior e 

direita tenham 2,5 cm. 



Todo o texto do Relatório, excluindo-se algumas particularidades na 

parte PRÉ-TEXTUAL, será escrito e impresso usando-se a fonte ARIAL, tamanho 

12, sem negrito, com espaçamento entre linhas de 1,5 cm.  

Nos títulos de Tabelas, Figuras e Quadros, o espaçamento entre linhas 

deverá ser simples (1,0 cm). 

Na parte TEXTUAL os parágrafos deverão ter 2,0 cm de recuo. O texto 

terá a formatação de alinhamento justificado quanto às margens esquerda 

e direita. 

A numeração das páginas deverá ser com algarismos arábicos, usando 

a fonte ARIAL, tamanho 12, e a página número 1 será a capa. Os números 

da paginação deverão ser inseridos do lado direito da margem superior. 

As páginas correspondentes à CAPA, FOLHA DE ROSTO, FOLHA DE 

APROVAÇÃO, PÁGINA DE DEDICATÓRIA, PÁGINA DE AGRADECIMENTOS, 

SUMÁRIO, LISTA DE TABELAS, LISTA DE FIGURAS, LISTA DE QUADROS e 

LISTA DE SIGLAS, SÍMBOLOS E ABREVIATURAS serão numeradas, porém seus 

números não serão impressos. Da mesma forma, as páginas com o nome do 

respectivo Capítulo, INTRODUÇÃO, ATIVIDADES REALIZADAS, DISCUSSÕES 

E CONCLUSÕES e CONSIDERAÇÕES FINAIS e das Seções REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS, ANEXOS e, ou, APÊNDICES, também serão numeradas, mas 

seus números não serão impressos.  

Nas páginas em que os números não devem aparecer impressos, 

sugere-se ocultá-los, colocando-se uma “CAIXA DE TEXTO”, sem as linhas de 

borda, sobre os mesmos. 

O título das Tabelas e dos Quadros, precedido por um número de 

ordenação, será digitado com fonte Arial 12, em espaço simples, acima do corpo dos 

mesmos, em linhas contínuas, em toda a extensão da largura da Tabela ou do 

Quadro, que deverá corresponder à limitação das margens esquerda e direita 

(justificado), deixando-se um espaço de 1,0 cm entre a última linha do título e o 

corpo da Tabela ou do Quadro.  

Nesses Títulos, a primeira letra da primeira palavra escrita na segunda 

e demais linhas, deverá ser recuada, de forma que fique coincidente com a 

posição colunar da primeira letra da primeira palavra escrita na primeira linha do 

título. 



As notas de rodapé das Tabelas deverão ser inseridas a 0,5 cm abaixo 

das respectivas, digitadas usando-se a fonte Arial, tamanho 10, sem negrito, com 

espaçamento simples, também justificado.  

As Figuras deverão ser identificadas com o título precedido por um 

número de ordenação, que será posicionado a 1,0 cm abaixo do corpo da Figura. 

A extensão do título da Figura deverá se limitar à projeção da largura da mesma, 

em linhas contínuas. Nesse Título, a primeira letra da primeira palavra escrita na 

segunda e demais linhas, deverá ser recuada, de forma que fique coincidente 

com a posição da primeira letra da primeira palavra do título. 

Nas situações em que a(s) Figura(s) seja(m) de autoria de outro(s) 

autor(es), inserir o(s) autor(es) da mesma, usando fonte arial, tamanho 10, em 

posição acima do Título. Exemplificando: Pereira (2004).  

Os títulos das Tabelas, Quadros e Figuras deverão expressar, com clareza, 

o que realmente deve ser interpretado, de forma que o leitor, sem ter de recorrer 

ao texto correspondente, tenha condições de entendimento das informações 

apresentadas nesses elementos complementares. Estando contidos, no título, nomes 

comuns de espécies de organismos vegetais e, ou, animais, deve-se informar, 

também, e entre parêntesis, o nome científico dos mesmos (em itálico), sem 

abreviar o nome do gênero. 

 

2 PRÉ-TEXTUAL 

 

Nesta seção estão incluídas todas as páginas com conteúdos de suma 

importância quanto à caracterização do documento como um todo, que antecedem 

seu corpo textual. 

 

2.1  Capa (Anexo 1) 

 

Imediatamente abaixo da margem superior, na posição centralizada, 

usando fonte ARIAL, tamanho 14, em CAIXA ALTA e espaçamento entre linhas 

de 1,5 cm, escreve-se o nome da Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS. Na linha abaixo, escreve-se o nome da Unidade Acadêmica: ESCOLA DE 



AGRONOMIA. Na terceira linha escreve-se o nome do Curso: ENGENHARIA 

FLORESTAL. 

Na parte central (mediana) da página deve ser digitado, centralizado, 

usando fonte Arial 14 e espaçamento entre linhas de 1,5 cm, o título do trabalho 

em caixa alta: RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

SUPERVISIONADO REALIZADO EM (empresa/instituição, local) ...., NO 

PERÍODO DE ....  

Abaixo do título, a 3,0 cm de afastamento, digitar o nome do(a) autor(a) 

do Relatório com as mesmas características recomendadas para o título. 

Limitando-se com a margem inferior, em disposição centralizada, digitar, 

em duas linhas, com espaçamento 1,5 cm entre linhas, o local (Goiânia, GO), e a 

data (mês e ano) da defesa do Relatório. 

 

2.2  Folha de Rosto (Anexo 2) 

 

A Folha de Rosto é semelhante à Capa e deve apresentar, praticamente, 

as mesmas informações contidas na Capa, igualmente dispostas. 

Na Folha de Rosto, 2,0 cm abaixo do nome do(a) autor(a) do Relatório, 

com recuo de 7,0 cm, e adotando fonte Arial 10, escrever: 
 

Relatório apresentado à Coordenação de 
Estágio do Curso como requisito parcial 
para obtenção do Grau de Bacharel em 
Engenharia Florestal, pela Universidade 
Federal de Goiás. 

 

Estabelecendo 2,0 cm abaixo deste texto, usando fonte Arial 14, alinhando- 

se pela esquerda (sem recuo), informar, em linhas distintas e espaçadas em 1,5 cm, 

o nome do(a) Orientador(a) e do(a) Supervisor(a). 

Limitando-se com a margem inferior, em disposição centralizada, digitar, 

em duas linhas, com espaçamento 1,5 cm entre linhas e fonte 12, o local (Goiânia, 

GO), e a data (mês e ano) da conclusão do Relatório. 

 

2.3  Folha de Aprovação (Anexo 3) 

 

A Folha de Aprovação também se espelha no conteúdo e na forma da 

Capa.  



Considerando 3,0 cm abaixo do nome do(a) autor(a) do Relatório, com 

recuo de 7,0 cm, orientando-se pela margem esquerda, e adotando fonte Arial 12, 

espaço simples entre linhas, escrever: 

 

Na condição de Professor(a) Orientador(a), 
declaro que REVISEI e APROVO o conteúdo 
e a formatação do presente Relatório. 
 

Goiânia,  ___/___/_____ 
 

 

Assinatura  
 

Prof.(ª)  (Nome) 

 

Limitando-se com a margem inferior, usando-se o recurso centralizado, 

digitar, em duas linhas, com espaçamento 1,5 cm entre linhas e fonte 12, o local 

(Goiânia, GO), e a data (mês e ano) da defesa do Relatório. 

 

2.4  Página de Dedicatória - opcional (Anexo 4) 

 

Poderá ser incluída, ou não, na parte Pré-Textual do Relatório. 

A dedicatória é de foro íntimo e refere-se, normalmente, a homenagem 

ou, simplesmente, dedica seu Relatório a outras pessoas de seu convívio. 

Nesta Página de Dedicatória deve estar contida apenas a mensagem, 

usando qualquer fonte legível, sem exageros, com o texto alinhado pela direita e 

disposto abaixo da metade da folha. 

 

2.5  Agradecimentos - opcional (Anexo 5) 

 

O termo AGRADECIMENTOS deverá ocupar a parte superior da 

página, imediatamente abaixo da margem, escrito com fonte Arial 12, em caixa 

alta, centralizado. 

Os agradecimentos do(a) autor(a) são espontâneos e livres, porém 

deverão ser expressos com responsabilidade e respeito. 
 



2.6  Sumário (Anexo 6) 

 

Orientando-se pela margem superior e posicionando-se a 3,0 cm abaixo da 

mesma, digitar a palavra SUMÁRIO, fonte Arial 12, em CAIXA ALTA, centralizada. 

No SUMÁRIO, quando existirem no Relatório, devem constar os títulos 

LISTA DE TABELAS, LISTA DE FIGURAS, LISTA DE QUADROS e LISTA DE 

SIGLAS, SÍMBOLOS E ABREVIATURAS ocupando as linhas que antecedem a 

disposição dos Capítulos, itens e sub-itens, informando-se suas respectivas páginas 

iniciais.  

Na seqüencia, relacionam-se os Capítulos (letras maiúsculas, sem negrito), 

seus itens e sub-itens (letras minúsculas, exceto a da primeira palavra e as iniciais 

de nomes próprios) de forma fiel como se encontram escritos na parte interna do 

Relatório, indicando-se o número da página em que cada qual se encontra 

informado no interior do Relatório. 

Após a última palavra do enunciado do Capítulo, ou dos itens e sub-

itens, deve-se completar a linha com pontos, interligando-a ao número da página. 

A coluna informando o número da respectiva página deve alinha-se à direita da 

folha. 

Os componentes Pré-Textuais CAPA, FOLHA DE ROSTO, FOLHA DE 

APROVAÇÃO, PÁGINA DE DEDICATÓRIA, PÁGINA DE AGRADECIMENTOS e 

SUMÁRIO não serão incluídos no corpo do SUMÁRIO. 

 

2.7  Listas de Tabelas, Figuras, Quadros e Siglas, Símbolos e Abreviaturas (Anexo 7) 

 

Estes componentes, quando fizerem parte do Relatório, deverão ser 

colocados nas páginas seqüenciais ao SUMÁRIO, seguindo-se a ordem: LISTA 

DE TABELAS, LISTA DE FIGURAS, LISTA DE QUADROS e LISTA DE SIGLAS, 

SÍMBOLOS E ABREVIATURAS. 

Orientando-se pela margem superior e posicionando-se a 3,0 cm abaixo 

da mesma, digitar na posição centralizada, em cada página, usando a fonte Arial 12, 

em CAIXA ALTA, os termos que identificam a Seção (LISTA DE TABELAS, LISTA 

DE FIGURAS, LISTA DE QUADROS, ou LISTA DE SIGLAS, SÍMBOLOS E 

ABREVIATURAS). 



Deve-se colocar o respectivo título do elemento apresentado no corpo do 

Relatório, na mesma forma que ele foi escrito, precedido do termo que o identifica 

(Tabela, Figura, Quadro) e do número sequencial, informando a página na qual se 

encontra no interior do Relatório. 

 

3  TEXTUAL 

 

A parte TEXTUAL apresenta os Capítulos, cada qual com sua função 

específica na composição do Relatório, ou sejam, INTRODUÇÃO, ATIVIDADES 

REALIZADAS, DISCUSSÕES E CONCLUSÕES e CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

O nome de cada Capítulo deverá ser digitado a 3,0 cm abaixo da margem 

superior, orientado à esquerda.   

 

3.1  INTRODUÇÃO 

 

Neste Capítulo deve-se caracterizar o Estágio Curricular Obrigatório 

Supervisionado realizado, com objetividade, ressaltando seus aspectos peculiares, 

sua interface com a Matriz Curricular do Curso de Engenharia Florestal, sua 

importância e objetividade, bem como caracterizar a instituição e, ou, a empresa 

na qual ele foi realizado. 

Na INTRODUÇÃO deve-se expressar com clareza e riqueza de detalhes, 

objetivando despertar o interesse do leitor e conduzi-lo para o melhor entendimento 

do assunto que se encontra relatado, bem como suscitar a curiosidade de futuros 

estagiários na busca de Estágios igualmente enriquecedores quanto ao aprendizado 

prático e conhecimento profissional. 

 

3.2  ATIVIDADES REALIZADAS 

 

Este Capítulo é a sustentação do Estágio Curricular Obrigatório  

Supervisionado. Nele devem ser descritas, com clareza, objetividade, riqueza de  

detalhes, confiabilidade e profundidade no assunto abordado, todas as atividades 

previstas no Plano de Estágio, bem como outras de interesse, acrescentadas 

posteriormente, que foram realizadas dentro do período determinado, com o 

acompanhamento de um(a) Supervisor(a) no local de sua realização. 



A elaboração deste Capítulo é de suma importância e expressão, pois 

as atividades aqui relatadas constituirão a principal parte do Relatório que,  

normalmente, é a mais extensa. 

O cuidado do(a) estagiário(a) em registrar suas atividades cotidianas 

durante o período de realização do Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado, 

de forma organizada e responsável, lhe propiciará desenvoltura, agilidade 

e facilitação no momento de redigir seu Relatório.  

A organização e ordenação da exposição gramatical, com a inclusão de 

sub-itens identificadores no relato das atividades realizadas, auxiliarão e facilitarão a 

compreensão e o entendimento do texto pelo leitor. 

A redação do Relatório deverá seguir uma seqüência lógica, considerando 

a cronologia e a importância dos acontecimentos, caracterizando cada ambiente 

no qual a atividade foi desenvolvida. 

Deve ser incluída, neste Capítulo, uma revisão bibliográfica atualizada e 

consistente sobre os assuntos referentes às atividades realizadas, que fornecerão 

parâmetros científicos e, ou, técnicos para a comparação e validação dos resultados 

obtidos, e, ou, observados, bem como para as discussões e conclusões. 

A revisão de literatura não deve ser uma simples seqüência impessoal 

de resumos de outros trabalhos. Deve-se incluir, também, uma contribuição do(a) 

autor(a) do Relatório, para mostrar que os trabalhos não foram meramente 

catalogados, mas examinados e criticados objetivamente.  

Deve-se referir, sempre que possível, somente aos assuntos que tenham 

relação direta e específica com o trabalho ou atividades desenvolvidas no Estágio, 

ou seja, deve-se incluir apenas aquelas fontes bibliográficas que foram úteis ao 

Relatório. As citações bibliográficas devem ser apresentadas em ordem cronológica; 

porém, estas não devem sobrepor à seqüência natural dos assuntos, os quais devem 

ser examinados conjuntamente.  

É conveniente, sempre que possível, consultar e citar o original, evitando-

se citações de trabalhos que apenas reproduzam, de forma resumida, os trabalhos 

originais; a menos que ofereçam também contribuições originais.  

Ressalta-se, no entanto, que a revisão de literatura não deve prevalecer 

em detrimento das atividades desenvolvidas. Esta deve ser incluída apenas como 

complemento. 



As citações bibliográficas, no texto, devem ser como se segue: 

i) Fonte de consulta com apenas um autor: colocar, entre parêntesis, o sobrenome do 

autor somente com a inicial maiúscula, acrescentar vírgula e o ano da publicação, 

quando for informado no final do parágrafo, como exemplificado (Titanium Junior, 

2009). Quando a citação for colocada ao longo do texto, colocar o sobrenome do 

autor somente com a inicial maiúscula e, entre parêntesis, o ano da publicação: 

“Segundo Titanium Junior (2009), a seiva de plantas epífitas que se desenvolvem 

sobre árvores ...”; 

ii) Fonte de consulta com dois autores: citar os dois autores pelo sobrenome, nas 

mesmas condições do item anterior. Se no final do parágrafo (Titanium Junior e 

Voltaire, 2010), e ao longo do parágrafo “para Titanium Junior e Voltaire (2010), as 

células da região apical das plantas lenhosas de diferenciam” ...; 

iii) Fonte de consulta com três ou mais autores: citar apenas o primeiro autor, pelo 

sobrenome com inicial maiúscula, acrescentado de et al., nas condições já referidas 

nos itens i e ii. Estando no final do parágrafo (Titanium Junior et al., 2013); e no interior 

do parágrafo “a maioria das espécies que constituem a biocenose do pinheiro brasileiro 

(Araucaria angustifolia), de acordo com Titanium Junior et al. (2013), constitui-se de 

insetos ...”. 

Todas as citações de fontes consultadas e incluídas no texto deverão, 

obrigatoriamente, ser referenciadas na seção REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, e 

vice-versa. Ao serem relacionadas na seção REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, 

todos os autores de uma mesma fonte consultada deverão ser incluídos. 

A parte de texto poderá e deverá, sempre que possível, ser enriquecida 

com a apresentação e, ou, inserção de Figuras, Tabelas ou Quadros que sintetizem e 

reforcem o contexto das atividades descritas. No respectivo texto deverá ser incluída 

uma chamada desses elementos e os mesmos deverão ser apresentados, sempre 

que possível, no local imediatamente após o término do parágrafo no qual fez-se 

sua chamada. Havendo a impossibilidade de se cumprir esta orientação, os citados 

elementos deverão ser colocados no início da próxima página. 

As Tabelas incluídas no Relatório devem estar contidas em uma única 

página, não devendo ser divididas para ocupar parcialmente duas páginas. São 



exceção as Tabelas extensas que, em condições normais de fontes e espaços, 

necessitam ser divididas e apresentadas em duas páginas.  

Neste caso, a primeira parte da Tabela, obrigatoriamente, deverá ocupar a 

primeira página por inteiro, e seu complemento (segunda parte) será apresentada 

na página imediatamente a seguir. 

A primeira parte da Tabela deverá conter um traço fechando a última 

linha de células e, abaixo desse traço, acrescentar a palavra “Continua ...” (alinhada 

pela margem direita). Na segunda parte da Tabela, antes de seu corpo com os 

dados, incluir a palavra “Continuação da Tabela ...” (alinhada pela margem esquerda). 

Incluir, acima da primeira linha de células com os dados, da segunda parte da 

Tabela, as informações do cabeçalho da respectiva Tabela, constantes em sua 

primeira parte. 

 

3.3  DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

 

As discussões são uma forma do(a) autor(a) do Relatório demonstrar 

seu grau de aproveitamento quanto ao aprendizado, ou complementação deste, 

quando da prática das atividades realizadas e vivenciadas durante o período do 

Estágio, confrontando e discutindo esse aprendizado com aquele assimilado nas 

aulas teóricas e práticas das diferentes disciplinas cursadas. 

Neste contexto, a discussão e a conclusão devem se pautar pela 

interpretação, análise crítica e comparação entre estas diferentes fontes de 

conhecimento, na busca e exposição de explicações próprias no sentido de sanar, 

ou compreender, as divergências detectadas, e poderá amparar-se na literatura 

consultada e incluída no Relatório. 

Desta forma, pode-se estabelecer e evidenciar, através da discussão, as 

concordâncias e os pontos contrários com o que vivenciou no Estágio Curricular 

Obrigatório Supervisionado, enriquecendo textualmente o Relatório e fornecendo 

subsídios que poderão ser conteúdos para a reflexão dos profissionais das empresas 

e instituições concedentes de Estágios, bem como para os profissionais da 

Universidade.  



3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste Capítulo, o(a) autor(a) deverá refletir sobre o conteúdo do Relatório, 

bem como sobre o Curso, a Unidade Acadêmica, a Universidade Federal de Goiás, 

outras instituições e sobre a empresa concedente do Estágio. 

Após essa reflexão, deverá externar suas considerações pessoais, que 

deverão ser de cunho livre e abrangente, lhe permitindo expressar suas críticas, 

sugestões, direcionamentos, ressalvas e, também, indicar soluções e alternativas 

para contornar e, ou, eliminar possíveis problemas detectados nesta fase do Curso, 

quanto à oferta e disponibilização de vagas para participar do Estágio Curricular 

Obrigatório Supervisionado, e quanto a atitudes consideradas impróprias por parte dos 

profissionais participantes desse processo, observadas durante sua realização. 

 

4  PÓS-TEXTUAL 

 

As seções REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS e ANEXOS e, ou, 

APÊNDICES são inseridas na parte PÓS-TEXTUAL do Relatório. 

 

4.1  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

As citações bibliográficas incorporadas no texto do Relatório constituirão a 

seção REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS do mesmo, onde serão apresentadas 

em ordem alfabética pelo sobrenome do(s) autor(es), em caixa alta, da fonte 

consultada seguida pelas letras iniciais e ponto dos demais nome deste(s). 

A inclusão de todos os autores e, ou, co-autores é indispensável e 

deve ser usado ponto e vírgula (;) para separar os nomes dos autores. Referência 

com vários autores, porém relacionada com apenas o sobrenome e inicias do 

primeiro autor, seguidos de “et al.” não serão aceitas. 

Não se deve relacionar a Referência Bibliográfica pelo nome de 

parentesco em família, mas pelo sobrenome (assinatura de família) seguido do 

nome de parentesco. Ex. SOUZA NETO, P. L.; PIRES-LIMA FILHO, I.; LIMA 

FILHO, I. P.; MIURA JUNIOR, J.; PEREIRA SOBRINHO, M. A.; CUNHA FILHA, A. 



Assim, como recomendado para a seção de Referências Bibliográficas, 

da mesma forma a(s) fonte(s) incluída(s) em REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, 

também deve(m) constar no texto do Relatório, na forma recomendada. 

As referências bibliográficas devem conter a especificação e ordem dos 

elementos. 

 

Exemplos de referências: 

 

Artigos de periódicos 
 
IWAKIRI, S.; CAPRARA; A. C.; SAKS, D. de C. O.; GUISANTES, F. de P.; 
FRANZONI, J. A.; KRAMBECK, L. B. P.; RIGATTO, P. A. Produção de painéis de 
madeira aglomerada de alta densificação com diferentes tipos de resinas. Scientia 
Forestalis, São Paulo, n. 68, p. 39-43, 2005. 

 

Artigo de periódico (sem autoria) 
 
TECA é destaque nas plantações de Mato Grosso. Revista da Madeira, Curitiba, 
n. 60, p. 60, out. 2001. 

 

Livro 
 
MIRANDA, I. P. de A.; GUILLAUMET, J. L.; BARBOSA, E. M.; RODRIGUES, M. 
do R. L.; SILVA, M. F. F. da (Ed.). Ecossistemas florestais em áreas manejadas 
na Amazônia. Manaus: INPA, 2003. 305 p. 
 
CORREA, W. M. E.; CORRÊA, C. N. M. Enfermidades infecciosas dos mamíferos. 
4.ed. Botucatu: Nova Fronteira, 1983. 832p. 

 

Trabalho de evento Publicado em periódicos 
 
AMAZONAS, M. A. L. de A. Champignon do Brasil (Agaricus brasiliensis): nutrition, 
health, market demands and regulatory concerns. Acta Edulis Fungi, v. 12, p. 111-119, 
2005. Supplement. Edição dos Proceedings of the Fifty International Conference 
on Mushroom Biology and Mushroom Products, 2005, Shanghai.  

 

Capítulo de livro 
 
POMPÉIA, S. Recuperação da vegetação da Serra do Mar em áreas afetadas 
pela poluição atmosférica de Cubatão: uma análise histórica. In: GALVÃO, A. P. 
M.; PORFÍRIO-DA-SILVA, V. (Ed.). Restauração florestal: fundamentos e estudos 
de caso. Colombo: Embrapa Florestas, 2005. p. 119-143. 



Eventos (apenas trabalhos completos são aceitos) 
 
MEDEIROS, A. C. de S.; WALTERS, C.; HILL, L. Sensitivity of Araucaria 
angustifolia embryos to low water contents and temperature. In: INTERNATIONAL 
WORKSHOP ON SEED BIOLOGY, 7., 2002, Salamanca. Workshop....[S.I.]:  
International Society for Seed Science, 2002. p. 138. 

 

Teses e Apostilas 
 
CARNEIRO, M. I. Preparação de rufiões bovinos. Goiânia: UFG – Escola de 
veterinária, 1975. Apostila. 
 
HIMOYAMA, V. R. de S. Estimativas de propriedades da madeira de Pinus taeda 
através do método não destrutivo emissão de ondas de tensão, visando a geração 
de produtos de alto valor agregado. 2005. 151 f. Tese (Doutorado em Ciências 
Florestais) - Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 

 

Em parte na internet 
 
COSTA, R. B. da; RESENDE, M. D. V. de; ARAUJO, A. J. de; GONCALVES, P. 
de S.; HIGA, A. R. Selection and genetic gain in rubber tree (Hevea) populations 
using a mixed mating system. Genetic and Molecular Biology, v. 23, n. 33, p. 1-16, 
set. 2000. Disponível em: <www.scielo.br/scielo.php>. Acesso em: 09 out. 2001. 

 

 

4.2  ANEXOS e APÊNDICES 

 

Tabelas, figuras, quadros, questionários, resultados de análises, e outras 

representações, estando relacionados ao texto, porém de forma indireta, deverão ser 

apresentados nas Seções ANEXOS ou APÊNDICES, incluindo-se a chamada dos 

mesmos no texto correspondente (Ex. Anexo 1; Apêndice 5).  

 

4.2.1  ANEXOS 

 

Os Anexos referem-se a partes integrantes ou relacionadas ao trabalho e 

que, devido à dificuldade de colocação no local adequado, figuram após o texto, em 

paginação contínua. 

O termo ANEXOS será digitado isoladamente em uma página, a 3,0 cm 

abaixo da margem superior. Essa página será considerada na numeração, porém não 

terá seu número impresso. Cada anexo terá seu título correspondente digitado 



imediatamente abaixo da margem superior, a 1,0 cm acima do corpo do mesmo. O 

título será precedido pelo termo ANEXO e pela numeração de ordenação (Ex. Anexo 

2 Dados pluviométricos ...).  

Nos títulos dos Anexos, a primeira letra da primeira palavra escrita na 

segunda e demais linhas, deverá ser recuada, de forma que fique coincidente 

com a posição colunar da primeira letra da primeira palavra escrita na primeira 

linha do título. 

 

 

4.2  APÊNDICES 

 

Os Apêndices consistem de dados, transcrição de figuras ou quaisquer 

outros elementos que não se relacionem diretamente com o desenvolvimento do assunto. 

Comportam, por exemplo, os questionários, os dados originais, as tabelas de resultados 

intermediários, os quais são inseridos no Relatório para facilitar a compreensão pelo 

leitor.  

O termo APÊNDICES será digitado isoladamente em uma página, a 3,0 

cm abaixo da margem superior. Essa página será considerada na numeração, porém 

não terá seu número impresso. Cada APÊNDICE terá seu título correspondente 

digitado imediatamente abaixo da margem superior, a 1,0 cm acima do corpo 

do mesmo. O título será precedido pelo termo APÊNDICE e pela numeração de 

ordenação (Ex. Apêndice 4 Mapa da região de fronteiras  ...).  

Nos títulos dos Apêndices, a primeira letra da primeira palavra escrita 

na segunda e demais linhas, deverá ser recuada, de forma que fique coincidente 

com a posição colunar da primeira letra da primeira palavra escrita na primeira 

linha do título. 

 

 

5  VERSÃO CAPA DURA (Anexo 8) 

 

O Relatório de Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado, após a 

inserção das correções e sugestões de revisões, impresso e encadernado (versão 

CAPA DURA), será datado e aprovado com a aposição da assinatura do(a) 

Professor(a) Orientador(a), na Folha de Aprovação. 



Uma cópia da última versão impressa do Relatório será encadernada 

em CAPA DURA, na cor verde (verde bic), na qual serão gravadas, fielmente, 

inclusive mantendo-se a FONTE ARIAL, em baixo relevo e na cor dourada, todas 

as informações contidas na CAPA provisória. Considerar que a CAPA provisória 

será suprimida antes da encadernação, para evitar duplicidade de capas.  

Ainda, no dorso do volume encadernado deverão ser gravadas, em 

CAIXA ALTA, usando FONTE ARIAL, em baixo relevo e na cor dourada, no 

sentido da base para a parte superior do exemplar, as seguintes informações:  

 Na parte inferior, com recuo de 1,0 cm da extremidade, gravar o NOME DO(A) 

AUTOR(A) do Relatório escrito na forma de citação bibliográfica, informando o 

sobrenome (nome de família) seguido de vírgula e da(s) letra(s) inicial(is) do(a) 

autor(a) (Ex. MIURA, L. M.). Não colocar esta informação iniciando pelo nome de 

parentesco em família, mas pelo sobrenome (assinatura de família) seguido do 

nome de parentesco. Ex. BORGES NETO, J. D.; CARDOSO JUNIOR, F. H.; 

MIURA SOBRINHO, L. M.; e outros. 

 Na parte mediana do dorso, gravar RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO; 

 Na parte superior, recuando 1,0 cm da extremidade, gravar o Ano da aprovação 

do Relatório (Ex. 2015). 

 

6  VERSÃO GRAVADA EM CD/DVD 

 

Uma versão do Relatório deverá ser gravada em CD/DVD (colocado em 

um envelope compatível, ou em uma caixa plástica de proteção), fazendo constar a 

expressão RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO (em CAIXA 

ALTA), o número da matrícula e o nome do(a) autor(a), e o ano da conclusão (Ex. 

2015-1; 2015-2), na face de identificação do CD/DVD, conforme exemplificado no 

Anexo 8. 

Ambas versões, CAPA DURA e CD/DVD, serão entregues pelo(a) 

Professor(a) Orientador(a), juntamente com os demais documentos referentes ao 

Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado (Ficha de Controle de Frequência, 

Ficha de Avaliação do(a) Estagiário(a) pelo(a) Supervisor(a), Ficha de Avaliação 

do(a) Estagiário(a) pelo(a) Orientador(a) e Recibo de entrega de documentos à 



Coordenação) ao Coordenador de Estágios do Curso de Engenharia Florestal, até dez 

dias úteis antes do último dia do Semestre Letivo, conforme definido no Calendário 

Acadêmico da UFG, para que sejam realizados os demais procedimentos. 

Relatórios de Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado elaborados 

em desacordo com as Normas estabelecidas neste documento, mesmo estando 

encadernados na versão final, não serão aceitos e deverão ser refeitos, sob pena 

do(a) estagiário(a) não ter o lançamento de sua NOTA FINAL no Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades Acadêmicas-SIGAA, da Universidade Federal de Goiás, 

configurando REPROVAÇÃO na disciplina ESA0133 - ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA FLORESTAL. 
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