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RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO OU ATIVIDADE 
PROFISSIONAL 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 
 

Esse documento tem como finalidade descrever as atividades que o aluno desenvolveu durante o estágio 
supervisionado obrigatório ou como profissional na área ambiental, sendo uma ferramenta para avaliar o 
desempenho e comprometimento do aluno com a instituição a qual foi estagiário ou prestador de serviços. Além 
disso, esse documento também tem como objetivo se tornar um instrumento para proporcionar a melhora continua 
da qualidade do Curso Técnico em Meio Ambiente da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas (ETMSL). 

 

IMPORTANTE:  
O preenchimento do relatório deve ser manuscrito a caneta (azul ou preta). 

Entregar em “Pasta Canaleta”. 
NOME DO ALUNO: 

  
CURSO TÉCNICO EM:  
MEIO AMBIENTE 

CONCLUSÃO DO CURSO 
ANO: _____________________ 

SOBRE A EMPRESA 
NOME EMPRESA:  
 

SEGMENTO DE ATUAÇÃO: 

 
TEMPO DE ATUAÇÃO NO SEGMENTO: 
_______ anos 

PORTE DA EMPRESA: 
(  ) Microempresa (  ) Pequena (  ) Média (  ) Grande 

SOBRE O PERIODO DAS ATIVIDADES 
PERÍODO: 
 
____/_____/______ a ____/_____/______ 

CARGA HORARIA:  
 
Total: _______ horas 

TURNO: 
(  ) Matutino (  ) Vespertino (  ) Noturno 
(  ) Jornada especial: _______________ 

SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
1. ITENS RELACIONADOS A TREINAMENTOS: 

 

DESCRIÇÃO SIM NÃO BREVE DESCRICÂO 

1.1 A empresa promoveu treinamento.    

1.2 Houve treinamento relacionado à Segurança do 
Trabalho. 

   

1.3 Houve treinamento relacionado à Legislação 
Ambiental e/ou Licenciamento Ambiental. 

   

1.4 Houve treinamento relacionado à Elaboração e 
Gestão de Projetos Ambientais. 

   

1.5 Houve treinamentos relacionados à 5S’s, CIMA, Uso 
Ambientalmente Responsável de Água e Energia. 

   

1.6 A empresa possui programas relacionados à 
Educação Ambiental e/ou Responsabilidade 
Sócioambiental e/ou SGI (Sistema de Gestão 
Integrada). 

   

1.7 Houve treinamento na área de Primeiros Socorros 
e/ou Combate e Prevenção de Incêndios. 

   

 

 
 
 

 
 



2. ITENS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES COM OS COMPONENTES CURRICULARES DOS CURSOS: 
 

DESCRIÇÃO SIM NÃO BREVE DESCRICÂO 

2.1 Atividade relacionada ao componente curricular 
Classificação e Conservação do Solo. 

   

2.2 Atividade relacionada ao componente curricular 
Fundamentos de Processos Industriais. 

   

2.3 Atividade relacionada ao componente curricular 
Geografia Aplicada/Planejamento Urbano. 

   

2.4 Atividade relacionada ao componente curricular 
Gestão das Águas. 

   

2.5 Atividade relacionada ao componente curricular 
Gestão Ambiental. 

   

2.6 Atividade relacionada ao componente curricular 
Gestão de Qualidade do Ar. 

   

2.7 Atividade relacionada ao componente curricular 
Gestão de Efluentes. 

   

2.8 Atividade relacionada ao componente curricular 
Resíduos Sólidos. 

   

2.9 Atividade relacionada ao componente curricular 
Saúde Ambiental. 

   

2.10 Atividade relacionada a outro componente 
curricular. Qual componente curricular?  
 _________________________________________ 

   

 
 
 

3. ITENS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES PARA CRESCIMENTO PROFISSIONAL: 
 

DESCRIÇÃO SIM NÃO BREVE DESCRICÂO 

3.1 Participou de projetos e/ou eventos (feiras, 
congressos, por exemplo) fora da empresa. 

   

3.2 Promoveu projetos e/ou eventos (feiras, 
congressos, por exemplo) dentro da empresa. 

   

3.3 Promoveu/participou de visitas a outras empresas.    

3.4 Participou de algum curso de aperfeiçoamento. 
 

   

3.5 Participou e/ou implementou de projetos, 
metodologias ou criação de eventos dentro da 
empresa. 

   

3.6 Elaborou/participou de trabalho/relatório técnico.    

 
 

4.  RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (apresentar em itens – dependendo do(s) tipo(s) de atividade(s) 
desenvolvida(s) no estágio poderá ser necessário um maior detalhamento, que deverá ser feito através de anexo): 

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________-- 

SOBRE A AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

5. ITENS RELACIONADOS A AVALIAÇÃO DO CURSO E ATIVIDADE PROFISSIONAL: 

DESCRIÇÃO NOTA 

5.1 Nível de dificuldade das atividades desenvolvidas. 
Nota de a 0 a 5. Sendo 0 muito fácil e 5 muito difícil. 

 

5.2 As atividades desenvolvidas foram apresentadas (teoricamente) durante o curso. 
Nota de a 0 a 5. Sendo 0 muito pouco ou não aprendido no curso e 5 completamente 
aprendido no curso. 

 

5.3 As atividades desenvolvidas foram apresentadas (prática) durante o curso. 
Nota de a 0 a 5. Sendo 0 muito pouco ou não aprendido no curso e 5 completamente 
aprendido no curso. 

 

5.4 O curso proporcionou instrumentos/conhecimentos para o aprendizado de novos 
conceitos/tecnologias vistos dentro da empresa. 
Nota de a 0 a 5. Sendo 0 muito pouco ou nulo e 5 proporcionou completamente ferramentas 
para o desenvolvimento do profissional. 

 

5.5 O curso apresentou conteúdos que retratam a realidade da empresa. 
Nota de a 0 a 5. Sendo 0 muito pouco ou nulo e 5 conteúdos retratam completamente. 

 

 

6. QUAIS PODERIAM SER OS CONTEÚDOS INSERIDOS E/OU APROFUNDADOS NO CURSO PARA QUE O NÍVEL DE 
DIFICULDADE NO ESTAGIO SEJA REDUZIDO? (Opcional) 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_ 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ALUNO 

Nesse campo o aluno deverá expor sua opinião sobre as atividades realizadas dentro da empresa, como o estágio/atividade 
profissional aprimorou seus conhecimentos, como o curso/escola contribuiu para isso. O aluno também poderá utilizar esse 
campo para citar os aspectos positivos e negativos tanto da empresa quanto do curso/escola e também fazer a autoavaliação 
sobre seu comportamento profissional na empresa e na instituição de ensino. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_ 

7. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA E ANEXOS (artigos científicos, legislação, tabelas, gráficos, croquis, fotos): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

_________________________________________ ________________________________________________ 

Ass.: Aluno Ass.: Coordenador do Curso Técnico em Meio 
Ambiente 

  

 
 

  
 
 

Sete Lagoas, ____ de _________________________ de _________. 

FICHA DE APROVAÇÃO 
Observação: Espaço reservado para preenchimento da ETMSL 

PARECER DO COORDENADOR: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

MOTIVOS PARA REPROVAÇÃO (em casos de reprovação): 
 
 

 [     ] - APROVADO 
Data: _____/_____/_________ 

 
____________________________ 

Coordenador de Curso/ETMSL 

 


