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1. INTRODUÇÃO 

 

O estabelecimento de padrões de normalização bibliográfica contribui para o treinamento 

em escrita científica de forma a melhorar a qualidade dos trabalhos; padronização de textos científicos, 

unificando a linguagem; garantir a veracidade dos dados e preservação dos direitos autorais, 

favorecendo a difusão e o acesso de informações fidedignas. 

A Escola de Veterinária e Zootecnia, em virtude da crescente necessidade de 

internacionalização dos Programas de Pós-Graduação e das publicações científicas veiculadas na 

revista Ciência Animal Brasileira, optou recentemente por adotar o sistema de referenciação 

bibliográfica conhecida como Vancouver, criada em 1978 no Canadá, que tem como características 

favoráveis a sua adoção ser simples e conhecida mundialmente. 

Assim, este manual é destinado a todos os alunos do curso de Zootecnia da Escola de 

Veterinária e Zootecnia, para nortear a redação dos relatórios de estágio curricular obrigatório. 
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2. TERMINOLOGIA 

 

Inicialmente, serão apresentados alguns conceitos fundamentais básicos para melhor 

aproveitamento deste guia. 

 

2.1. Normatização 

Ato de criar ou estabelecer normas pelas quais devem ser confeccionadas as publicações 

acadêmicas, objetivando sua padronização ou uniformização estrutural. 

 

2.2. Normalização 

Processo de aplicação das normas, com o intuito de facilitar o acesso e difusão de 

informações. 

 

2.3. Trabalhos monográficos 

Trabalhos monográficos são caracterizados como aqueles que abordam um tema único, 

com graus diversos de profundidade, especificidade e extensão para fins de obtenção de grau 

acadêmico. 

 

2.4. Relatório de Estágio Curricular Obrigatório 

O relatório final de estágio é um instrumento destinado ao registro minucioso do 

desenvolvimento do plano de estágio e de seus desdobramentos, devendo conter a descrição das 

atividades realizadas, sua discussão, conclusões e, se necessário recomendações. 
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3. FORMATAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

3.1. Papel e fonte 

O relatório deve estar no formato A4, tamanho 21cm X 29,7cm, numa só lauda. A fonte 

padrão a ser empregada em todo o documento será a Times New Roman, tamanho 12, na cor preta.  

 

3.2. Margens 

a) Superior e esquerda: 3,0 cm 

b) Inferior e direita: 2,5 cm 

c) De parágrafo: 2,0 cm 

 

3.3. Espaços entrelinhas  

a) Entre título de capítulo e texto – uma linha em branco em espaço 1,5; 

b) Entre subtítulo e texto – espaço 1,5, sem linha em branco entre eles; 

c) Entre o texto e subtítulos, alínea e subalínea - uma linha em branco em espaço 1,5; 

d) Entre texto e título de capítulo – reiniciar na página seguinte; 

e) Entre título e subtítulo – uma linha em branco em espaço 1,5; 

f) Entre o texto e as ilustrações/tabelas e vice-versa – uma linha em branco em espaço 1,5; 

g) Entre as referências – espaço simples e “espaço depois” de 12pt; 

h) Entre as notas das tabelas e as tabelas – sem espaço; 

i) Entre as legendas de figuras e as figuras – sem espaço, Times New Roman, tamanho 11; 

j) Entre o título da tabela e a tabela – sem espaço, Times New Roman, tamanho 11; 

h) Em tabelas, notas de rodapé, notas de fim de texto, legendas de tabelas, quadros e 

figuras e referências – espaço 1,0. 

 

3.4. Numeração das páginas 

O número de página deve se localizar no canto superior direito da página, a 2,0 cm da borda 

superior; a numeração é feita com algarismos romanos na parte pré-textual e com algarismos arábicos nas 

textuais e pós-textuais; a primeira página da introdução recebe o número arábico 1 , porém o algarismo 

não aparece; apenas aparecerão os número de página a partir da segunda página. 

 

3.5. Tabelas 

a) Título da Tabela: designação do fato observado, o local e a época em que foi registrado; 

deve ser colocado acima da tabela apresentada. 

b) Cabeçalho da Tabela: parte superior da tabela que especifica o conteúdo das colunas. 
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c) Fonte de Dados: situada abaixo da tabela, apresentada do lado esquerdo. 

d) Os valores numéricos inexistentes devem ser representados por (-). 

e) A tabela deve ser fechada em cima e em baixo por linhas horizontais. 

f) Não deve ser fechada lateralmente. 

g) As tabelas devem aparecer preferencialmente logo após o trecho em que foram 

mencionados pela primeira vez. 

 

EXEMPLO 

 

TABELA 1 – Parâmetros de qualidade da água em viveiros escavados povoados com tambaqui, observados no 

Setor de Piscicultura da EVZ/UFG, Goiânia Goiás. Período de março a junho de 2013 

Parâmetros 
Viveiros 

Recomendação 
1 2 3 4 

Temperatura (ªC) 26,7 26,5 26,4 25,9 25 - 30 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) 4,8 4,1 3,5 2,9 >4,0 

pH 6,8 6,8 6,7 6,9 6,5 – 8,5 

Amônia Total (mg/L) 0,585 1,040 1,524 2,002  

Amônia não-ionizada (mg/L) 0,004 0,007 0,010 0,014 <0,020 

Nitrito (mg/L) 0,105 0,152 0,187 0,210 <0,300 

Nitrato (mg/L) 0,000 0,001 0,010 0,020 <60 

Alcalinidade (mg/L) 27 27 28 30 >20 

Fonte: Controle de Produção do Setor de Piscicultura/DPA/EVZ/UFG, 2013. 

 

3.6. Figuras 

Os gráficos, fotografias, fotomicrografias, esquemas e organogramas são todos designados 

como figuras; as figuras devem ter número, título, que aparecem imediatamente abaixo delas; o número 

em algarismo arábico vem precedido da palavra FIGURA e seguido do título; as figuras devem aparecer 

preferencialmente logo após o trecho em que foram mencionados pela primeira vez. 

 

EXEMPLO 
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4. PARTES CONSTITUINTES DO RELATÓRIO 

 

4.1. Parte Externa 

Capa (ANEXO I) 

 

4.2. Parte Pré-Textual 

a) Folha de rosto/contra-capa (ANEXO II) 

b) Dedicatória (opcional) (ANEXO III) 

c) Agradecimentos (opcional) (ANEXO IV) 

d) Epígrafe (opcional) (ANEXO V) 

e) Sumário (ANEXO VI) 

f) Listas de Figuras/Tabelas/Quadros/Siglas e Abreviaturas (ANEXOS VII, VIII, IX e X). 

A normatização de todos os itens anteriormente citados pode ser consultada no do Guia de 

Normatização Bibliográfica da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG (Disponível em: 

http://www.evz.ufg.br/up/66/o/Normalizacao_Bibliografica_Definitivo.pdf) 
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4.3. Parte Textual 

As seções presentes na parte textual devem ser enumeradas com números arábicos (o número 

de página não deve aparecer na primeira folha), obedecendo a seguinte sequência: 

1. IDENTIFICAÇÃO* 

 

1.1. Nome do aluno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nº de matrícula: 000000 

1.2. Nome do Supervisor: XXXXXXXX e XXXXXX (quando houver mais de 1 supervisor) 

1.3. Nome do Orientador: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

2. LOCAL DE ESTÁGIO* 

 

2.1. Nome do local de Estágio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2.2. Localização: Rua/Avenida, Número, Bairro, Cidade, Estado, País 

2.3. Justificar os motivos da escolha do campo de estágio e da área 

 As seções 1 e 2 não devem ultrapassar mais que uma página do relatório 

 

3. DESCRIÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO E DA ROTINA DURANTE O PERÍODO DE 

ESTÁGIO * 

 

A descrição é relativa à estrutura física e administrativa do campo de estágio, à cronologia de 

atividades (se tiver), a discriminação e elenco da rotina de atividades programadas e executadas no campo 

de estágio (baseado no plano de atividades), mencionando todo o tipo de atividade realizada neste 

período, além de mencionar todos os profissionais que atuam no campo de estágio. Podem-se acrescentar 

fotos (no máximo 3). 

Uma forma de sistematizar o relatório pode ser a partir de registros diários das atividades 

desenvolvidas, preparando um esquema do que foi executado e os resultados do trabalho, facilitando 

assim a filtração das informações e o alcance da importância dos fatos, bem como suas inter-relações. Em 

seguida, deve-se redigir um esboço observando a lógica na composição, a cronologia, a unidade e 

consistência do seu conteúdo, a pertinência e a profundidade das afirmações. O material produzido deve 

ser submetido a uma rigorosa revisão de conteúdo e forma, a fim de eliminar informações inconvenientes 

ou acrescentar outras que forem de interesse, corrigir erros de ortografia e estruturação de frases. 

Recomenda-se que o relatório das atividades de estágio seja feito logo após execução de cada 

atividade, com revisão de literatura, se possível diariamente, de modo que ao final do período de estágio, 

não haja acúmulo de matéria a relatar. 

 A seção 3 deve ocupar no máximo três páginas do relatório 
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4. RESUMO QUANTIFICADO DAS ATIVIDADES* (se tiver) 

 

É a documentação e ilustração das atividades desenvolvidas por meio de tabelas e/ou quadros, 

permitindo visão imediata do conjunto daquilo que foi realizado e descrito na rotina do estágio. 

 A seção 4 deve ocupar no máximo três páginas do relatório 

EXEMPLO 1 

TABELA 1- Descrição das atividades realizadas durante o período do estágio curricular obrigatório 

na creche da We Pet Veterinária no período de fev. a set. de 2020. 

Atividades Quantidade (horas) 

Brincadeiras 135 

Alimentação dos animais 45 

Enriquecimento Ambiental 45 

Limpeza e Desinfecção 45 

Descanso dos animais 90 

Total 360 

 

 

EXEMPLO 2 

 

 
GRÁFICO 1- Descrição das atividades realizadas durante o período do estágio 

curricular obrigatório na creche da We Pet Veterinária no período 

de fev. a set. de 2020. 

 

5. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES E DISCUSSÃO EMBASADA NA LITERATURA* 

 

Descrição de duas atividades acompanhadas durante o período de estágio curricular 

obrigatório ou atividades relevantes (acompanhamento de projetos de pesquisa entre outros), apontando 

detalhes das atividades, como espécie trabalhada, idade, sexo e características gerais dos animais, 

histórico (se houver) além da descrição do manejo realizado e resultados alcançados (se houver). 
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Todos estes itens anteriormente citados devem ser confrontados com a literatura consultada, 

comparando o que foi realizado no campo de estágio com resultados mencionados por autores de livros, 

artigos ou outro tipo de referência de cunho científico. 

As citações contidas no texto devem seguir a normas do Guia de Normatização Bibliográfica 

da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG (disponível em: 

http://www.evz.ufg.br/up/66/o/Normalizacao_Bibliografica_Definitivo.pdf). 

 

Podem ser acrescentadas no máximo quatro fotos. 

 A seção 5 deve ocupar no máximo 14 páginas do relatório 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações finais devem ser sobre o tema proposto no estágio de forma crítica, 

reflexiva e construtiva. 

 

7. REFERÊNCIAS  

 

A apresentação das referências bibliográficas deverá seguir as normas contidas no Guia de 

Normatização Bibliográfica da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, disponível no site da 

EVZ/UFG(http://www.evz.ufg.br/up/66/o/Normalizacao_Bibliografica_Definitivo.pdf). 
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ANEXO 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 
 

 

ANEXO I – Modelo de capa para Relatório de Estágio Obrigatório 
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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 
 

ANEXO II – Modelo de folha de rosto para Relatório de Estágio Obrigatório 
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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 
 

ANEXO III – Modelo de Dedicatória 
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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 
 

ANEXO IV – Modelo de Agradecimentos 
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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 
 

ANEXO V – Modelo de Epígrafe 
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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 
 

ANEXO VI – Modelo de Sumário 
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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 
 

ANEXO VII – Modelo de Lista de Figuras 
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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 
 

ANEXO VIII – Modelo de Lista de Tabelas 
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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 
 

ANEXO IX – Modelo de Lista de Quadros 
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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 
 

ANEXO X – Modelo de Lista de Siglas e Abreviaturas 
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 Todo o conteúdo deste documento foi devidamente aprovado em reunião dos docentes do 

Departamento de Zootecnia em 11 de Dezembro de 2020. 

 

 

 

  

 

Profa. Dra. Kellen de Sousa Oliveira 

Coordenadora de Estágio do Curso de Zootecnia 

Profa. Dra. Maria Clorinda Soares Fioravanti 

Diretora da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG 


