
MODELO DE RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO

1. Capa

•  Nome da Universidade e do curso (cabeçalho)
•  Título do Estágio (Relatório de Estágio realizado na - nome da  instituição)
•  Período de realização do estágio
•  Nome e semestre da/o estagiária/o
• Nome da/o supervisora/o de campo
• Nome da/o supervisora/o acadêmica/o  

• Local (cidade)
• Data

2. Contra-capa 

Instituição/programa a que se vincula o Estágio
• Título
• Identificação da/o estagiária/o (qualificação e função no projeto)
• Identificação do produto: Relatório final de estágio em Gênero e Diversidade submetido 

à Coordenação de Estágio do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade da 
Universidade Federal da Bahia como requisito para conclusão de Estágio Curricular 
Obrigatório.

• Supervisora/o de Campo: Nome Completo
• Supervisora/o Acadêmica/o: Nome Completo
• Local (cidade)
• Data

3. Sumário

4. Introdução 

Caracterização da Instituição: 

Tipo, tamanho - Apresentar a instituição/programa, as principais políticas e ações da
instituição e suas áreas de interesse. 
 
Histórico - Resgatar os antecedentes históricos da instituição.

O que faz (missão) e Estrutura e Organização - Definir os objetivos da Instituição, a 
abrangência territorial (geográfica e populacional) da instituição, seu contexto de 
atuação e quais os elementos que contribuíram para sua configuração atual. 

      • Delimitar o contexto cultural  da  instituição  e  descrever  o  perfil  econômico  e  
      social  dos  sujeitos envolvidos (ativistas, gestores, etc. e beneficiários das 
      políticas/ações).
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Outros aspectos relevantes acerca do funcionamento da instituição – público-alvo, e
outros que considerar interessante; Relatar relações anteriores do campo de 

      estágio com universidades, com especial atenção para estágios e projetos de 
      extensão; Relacionar a área de atuação da instituição com o  Projeto  Político- 
      pedagógico do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade

5. Programa de Estágio Previsto

      Relatar as atividades previstas para a realização do estágio, metodologia a ser utilizada e
      expectativas sobre as contribuições para a formação profissional. 

6. Desenvolvimento do Estágio:

• Principais atividades desenvolvidas (incluindo a função que exercia no 
desenvolvimento de cada atividade e carga horária)

• Metodologia(s) utilizada(s) para realização das atividades
• Relação entre o previsto e o realizado (resultados alcançados)
• Dificuldades encontradas
• Fatos relevantes
• Relação com teoria e prática

Levantamento Quantitativo:

CATEGORIA NÚMERO ESPECIFICAÇÕES
TOTAL DE PESSOAS ACOMPANHADAS NO 
ESTÁGIO 
TOTAL DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 
NAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO 
TOTAL DE TÉCNICOS ENVOLVIDOS
TOTAL DE INTERVENÇÕES/ ATIVIDADES 
REALIZADAS
(especificar cada tipo de atividade ex: 20

30

  Entrevistas com mulheres em 
  situação de violência
  Reuniões com equipe

7. Contribuição do Estágio para a Formação (conhecimentos, construção do papel e postura 
profissional, desenvolvimento e crescimento, aspectos que poderiam ser melhorados)

8. Comentários e sugestões

9. Avaliação da/o supervisora/o da Instituição

10. Avaliação da/o supervisora/o acadêmica 
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Salvador,         de                    de 

Assinatura da/o estagiária/o                                                       

 Assinatura da/o supervisora/o da Instituição

Assinatura da/o supervisora/o Acadêmica/o

11. Referências Bibliográficas

12. Anexos

- Documentos relevantes que foram utilizados no estágio; fichas de registro de pessoas 
atendidas, etc.

- Anexar o Memorial com compilados dos diários de campo.
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