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RELATÓRIO

• Um relatório é um conjunto de 
informações, utilizado para reportar 
resultados parciais ou totais de uma 
determinada atividade, experimento, 
projeto, ação, pesquisa, ou outro 
evento, esteja finalizado ou ainda em 
andamento.

• Normalmente utiliza-se formatação 
padronizada, o que no entanto pode ser 
flexibilizado caso o âmbito do mesmo seja 
interno ao setor executante ou grupo a 
que este último pertence.

• A dificuldade na criação de um relatório, é 
normalmente proporcional à 
complexidade e amplitude do assunto 
abordado. Em situações deste tipo, criar 
sub-relatórios pode ser uma boa 
alternativa.

Existem 3 tipos de relatório:

• Crítico_ descreve e opina sobre a maneira 
como uma atividade foi desenvolvida, a fim 
de dar a conhecer. 

• Síntese_ menos elaborado, referente a 
anteriores relatórios. 

• Formação_ mais ou menos pormenorizado, 
apresentando atividades desenvolvidas 
durante um curso e/ou estágio. 

EXEMPLO
RELATÓRIO

INTRODUÇÃO:
Na introdução o autor apresenta o tema (local da visita e o motivo da 
visita) e explica como a visita foi desenvolvida. É o lugar também para 
apresentar as justificativas da visita, sua relevância educacional e social. A 
introdução não deve ser muito extensa. Deve servir para que o leitor possa 
ser esclarecido sobre o teor do trabalho. Em geral é a última parte a ser 
escrita.

NOME DO LOCAL DE VISITA:
Nome da empresa ou evento visitado.

DESCRIÇÃO DO LOCAL DE VISITA/SETORES VISITADOS:
Descrição do local contendo informações como estrutura física, número 
de funcionários, número de laboratórios, maquinário.

DADOS DE RECONHECIMENTO: 
Nome inteiro, Data, Turma e Empresa.

ATIVIDADE

• FAÇA UM RELATÓRIO DO SEU 
DESENVOLVIMENTO COMO APRENDIZ

• PRATIQUE NO FORMATO QUE FOI EXPLICADO 
NESTA AULA

• ENTREGUE AO SEU MONITOR 

CADASTRO

• Um cadastro ou "registro" era 
originalmente qualquer relação de bens, 
móveis ou imóveis, de um determinado 
proprietário, feito com o objetivo de 
repartir proporcionalmente as cargas 
fiscais.
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• O termo cadastro na língua portuguesa, 
por extensão de sentido, pode referir-se 
a qualquer registro detalhado de 
entidades seriais, normalmente pessoas: 
clientes de uma empresa ou 
estabelecimento comercial, alunos de 
uma escola, freqüentadores de uma 
biblioteca etc.

MANUAL

DIGITALIZADA


