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Formatação de relatório de estágio 
Neste documento, apresento como realizar diversas formatações 

para o relatório de estágio utilizado nos cursos técnicos do IFBA 

Campus Ilhéus. Entre as formatações, aprenderemos como numerar 

páginas, realizar quebras de seção, criar sumários automáticos, 

índice de ilustrações e tabelas e notas de rodapé. 

Numeração de páginas e quebras de seção 

O Microsoft Word permite colocar número de páginas de forma 

personalizada em um documento. A ferramenta é necessária para 

seguir as normas da ABNT, que determina que se deve numerar as 

páginas a partir da introdução do texto.  
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Passo 1. Abra o documento que deseja paginar e acesse a aba 

"Inserir". Em seguida, escolha a opção "Número de Página". Podemos 

ainda definir a localização da numeração bem como formatar 

como esses números aparecerão. A figura 1 mostra como encontrar 

a numeração de página no menu do Microsoft Word. 

 

 

Figura 1. Inserir numeração de página 

 

Depois de definir a localização da numeração da página, os 

números são adicionados em todas as páginas do documento. No 

entanto, será necessário realizar ajustes para que a paginação siga 

as regras da ABNT.  

 

Passo 2. Para remover a numeração das páginas anteriores a 

introdução do texto, incialmente siga até a aba "Inserir" e selecione 

a opção "Cabeçalho" ou "Rodapé" e Escolha a opção "Editar 
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Cabeçalho" para prosseguir. Na figura 2 é apresentado como 

encontrar a opção de edição de cabeçalho. 

 

 

Figura 2. Editar cabeçalho 

 

Nesse momento, selecione no menu superior a opção "Primeira 

Página Diferente".  Na figura 3 é apresentado como realizar esta 

operação. Em seguida, pressione "Fechar Cabeçalho e Rodapé". 

Essa ação irá retirar o número da primeira página do documento; 

 

Figura 3. Retirar numeração da primeira página do documento 
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Passo 3. Os números, entretanto, continuam aparecendo na página 

"Sumário" — o que vai contra as normas da ABNT. Para resolver isso, 

siga até a página anterior a Introdução do Texto e na última linha de 

texto dessa página acesse a aba "Layout" no menu superior. Escolha 

a opção "Quebras" e, em seguida, vá até "Próxima Página". A figura 

4 mostra a guia Layout com a opção de quebras de página. 

 

 

Figura 4. Quebra de página 

 

Passo 4. Após realizar a quebra de seção, nosso documento tem 

duas seções, a primeira seção que vai da capa do documento até 

a página anterior a introdução do texto. A segunda seção vai da 
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página relacionada a Introdução do Texto até a última página do 

documento. Siga até a página com a introdução do texto, vamos 

até o final dessa página e no rodapé clicamos com o botão direito 

do Mouse na opção Editar Rodapé. Veja na figura 5 a opção de 

editar rodapé. 

 

 

Figura 5. Editar rodapé 

 

Após clicar em Editar Rodapé, aparecerá um novo menu com 

opções para edição. O primeiro passo é desvincular a seção 2 da 

seção 1. Para isso, clique na opção Vincular ao Anterior para realizar 

a desvinculação (OBS: O padrão é que as seções estejam 

vinculadas) 

 

Figura 6. Desvincular seções 
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Em seguida, selecione o número da página, clique com o botão 

direito do mouse e no menu que irá surgir escolha a opção Formatar 

Números de Página. 

 

 

Figura 7. Formatar números de página 

 

Após clicar em Formatar Números de Página, será exibido uma nova 

janela. Devemos clicar na opção Iniciar em e colocar o número 1 

para que a numeração inicie a partir dessa página. Veja na figura 8 

onde encontramos esta opção.  

 

 

Figura 8. Formatar número de página 
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Por fim, voltaremos a página anterior a Introdução do texto, e iremos 

selecionar o número da página e remover. Feito isso, toda a 

numeração da seção 1, que vai da capa até a página anterior a 

Introdução do texto, será removida. A numeração de páginas passa 

a vigorar apenas na seção 2 que é referente ao texto do documento. 

 

Sumário automático  

Em diversas situações, é importante criar um sumário no Word que 

indique todas as seções e divisões do seu trabalho, em especial 

quando estes documentos estão formatados com as normas ABNT 

como monografias, trabalhos de conclusão de curso e relatório de 

estágio. 

 

Passo 1. O primeiro passo para inserir o sumário automático é 

organizar os títulos que compõe o documento, para isto, cada título 

que você deseja no sumário,  devemos selecionar o texto do título e 

adicionar o nível que ele deve pertencer ao sumário. Um nível de 

sumário pode ser definido clicando no menu Referências em seguida 

no menu Adicionar Texto e escolher qual nível de sumário aquele 

item pertence. A figura 9 mostra como adicionar os níveis ao sumário. 
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Figura 9. Adicionar níveis aos títulos que compõe o sumário 

 

No exemplo abaixo podemos ver como os níveis de títulos podem ser 

definidos: 

 

1. Título de nível 1 

1.1. Título de nível 2 

1.2. Título de nível 2 

1.2.1. Título de nível 3 

1.2.2. Título de nível 3 

2. Título de nível 1 

2.1. Título de nível 2 

2.2. Título de nível 2 

2.2.1. Título de nível 3 

2.2.2. Título de nível 3 

 

Passo 2. Depois de definir os níveis do sumário, podemos inserir o 

sumário automático, para isto vá até a página do sumário, ou insira 

uma página em branco (Menu Inserir -> Página em branco). 
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Na página referente ao sumário, vá até o menu Referência, clique 

no botão Sumário e escolha uma das opções de sumário 

automático. Na figura 10 é apresentado as opções de sumário 

automático. Após escolher uma opção, o sumário é colocado 

automaticamente na página. 

 

 

Figura 10. Adicionar sumário automático 

 

Depois de adicionado o sumário automático, podemos atualiza-lo 

quando ocorrer as modificações no corpo do texto. Para isto, 

clicamos no sumário e escolhemos a opção Atualizar Sumário. Em 

seguida podemos atualizar apenas os números de página ou o 

sumário inteiro. Veja na figura 11 como realizar esta operação. 
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Figura 11. Atualizar sumário 

 

Índices de ilustrações e tabelas 

Assim como o sumário automático, é possível realizar também um 

índice paras as imagens e tabelas que compõem o documento. 

 

Passo 1. Para criar um índice de imagens ou tabelas, devemos 

inicialmente adicionar legendas para cada imagem ou tabela que 

irá compor o índice.  
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Para isto devemos clicar com o botão direito do mouse sobre uma 

imagem ou tabela, e escolher a opção Inserir Legenda, conforme a 

figura 12. Depois disso aparecerá uma janela para que você possa 

digitar o título/legenda da imagem ou tabela. Veja na figura 13 

como podemos realizar esse procedimento. 

 

 

Figura 12. Inserir legenda 
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Figura 13. Definindo o nome da legenda 

 

 

Passo 2. Depois de definir todas as legendas de tabelas e imagens, 

podemos inserir o índice de ilustrações. Para isto vá até a página do 

índice de ilustrações ou tabelas, ou insira uma página em branco 

(Menu Inserir -> Página em branco). 

Na página referente ao índice, vá até o menu Referência, clique no 

botão Inserir Índice de Ilustrações, conforme mostrado na figura 14. 

Em seguida uma nova janela irá aparecer para definir qual o nome 

da legenda será adicionado ao índice de ilustrações (figura, tabela 

ou outro).  

 

Figura 14. Inserir índice de ilustrações 
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Escolha a opção e clique em OK. Na figura 15 é apresentando como 

escolher o nome da legenda. 

 

 

Figura 15. Definir índice de ilustrações 

 

Após clicar no botão OK, automaticamente será inserido o índice e 

da mesma forma que no sumário automático, podemos atualizar a 

numeração do índice ou o índice inteiro.  Para isto, clique com o 

botão direito sobre o índice e escolha a opção Atualizar Campo (veja 
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na figura 16), sem seguida aparecerá uma janela com as opções de 

atualização. 

 

 

Figura 16. Atualizar lista de figuras 

 

Notas de rodapé 

Podemos usar notas de rodapé para comentar ou fornecer 

referências a algo em um documento. Geralmente, as notas de 

rodapé aparecem na parte inferior da página. 

 

Passo 1. Para adicionar uma nota de rodapé, clique onde você 

deseja adicionar a nota de rodapé e no menu Referências 

escolhemos a opção Inserir nota de rodapé. Em seguida definimos o 

texto da nota de rodapé. Veja na figura 17 como isto pode ser feito. 
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O Word insere uma marca de referência no texto e adiciona a marca 

de nota de rodapé na parte inferior da página. 

 

 

Figura 17. Inserir nota de rodapé 

 

Gerenciar fontes bibliográficas 

O Microsoft Word possui ferramentas para facilitar a inclusão de 

citações, bibliografias e informações referenciais em diferentes 

padrões. 

 

Passo 1. O primeiro passo para gerenciar fontes bibliográficas é 

adicionar cada uma das referências que compõe o texto. Para isto, 

vá até o menu Referências e escolha a opção Gerenciar Fontes 

Bibliográficas (vide figura 18) 
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Figura 18. Gerenciar fontes bibliográficas 

 

Na janela que surgir, clicamos no botão Nova para adicionar a 

referência, em seguida preenchemos as informações da fonte 

bibliográfica. Veja na figura 19 como pode ser realizado esse 

processo. 

 

Figura 19. Adicionando fonte bibliográfica 
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Passo 2. Depois de definido as fontes, para inserir as citações no 

documento, vá até uma parte do texto onde foi adicionado uma 

citação e no menu Referência clique em Inserir Citação. Aparecerá 

uma lista com todas as referências adicionadas, conforme figura 20, 

escolha uma opção e automaticamente será adicionado a citação 

no documento.  

 

 

Figura 20. Inserir citação 

 

 

Passo 3. Depois de adicionar todas as citações no documento, 

podemos adicionar a bibliografia para todas as fontes citadas. Para 

isto, vá até a página referente a referência bibliográfica, e no menu 

Referência, clique em Bibliografia (vide figura 21).  Automaticamente 

será adicionado a referência bibliográfica no documento. Na figura 

22 temos um exemplo de bibliografia adicionada. 
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Figura 21. Inserir bibliografia 

 

 

Figura 22. Exemplo de referência bibliográfica 

 

 

 


