
                ► Letra: Arial 12

                ► Títulos e Subtítulos em Negrito

                ► Espaço entre linhas de 1,5

► Margens: superior 3cm esquerda   3cm
   inferior   2cm direita        2cm

                ► Texto Justificado

                ► Todas as páginas devem ser numeradas na parte infe rior direita
                ► O Relatório deve ser encadernado

                ► As Citações devem ser feitas entre aspas e a referência autoral, entre parênteses
                ► As páginas devem ser numeradas, sendo que a página nº 1 será a da Apresentação do aluno.
                ► Na montagem do relatório, deve-se seguir rigorosam ente o esquema abaixo.
Para ser avaliado, o relatório deve ser protocolado  na Secretaria da Escola, a qual encaminhará o 
mesmo para a avaliação

CAPA ÍNDICE
Nome do Aluno

Apresentação do aluno..........1 Endereço
Apresentação da escola ........2 Email
Apresentação da empresa ....3 Site

Curso Histórico da Empresa ............4
Desenvolvimento do Estágio...5
               - ............................6
               - .............................7

Nome da Escola Nome da Empresa Histórico da Empresa
Endereço Endereço Ramo de Atividade
Email Email Serviços/ produtos 
Site Site
Breve relato sobre a Instituição Pode-se colocar fotos (opcional)
* Pode ser copiado do site

Desenvolvimento do Estágio Boletim de Frequência

Osasco/Ano

Relato das Atividades desenvolvidas de
forma detalhada, descrever "o que fez,
como fez e por que fez". Pode-se colocar
fotos. O desenvolvimento deve conter no
mínimo 10 páginas escritas, além das
fotos, se houver.
- Devem ser relatadas as atividades do
estagiário e não as atividades e
processos da empresa

                Esquema Para o Relatório de Estágio

Relatório de Estágio

Deve ser a última página do Estágio;
- Deve estar carimbado pela empresa
com o Carimbo com o CNPJ
(carimbo Oficial da JUCESP);
- O boletim deve ser digitado, motivo
pelo qual está em Excel no site da
escola. www.colegioseta.com.br,
podendo assim ser baixado e
preenchido.                                                                              

Conclusão                                                        
É a síntese do trabalho,

entretanto o mais importante
nessa fase é expressar sua
opinião sobre o trabalho 


