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1. INTRODUÇÃO  

 

O relatório de estágio supervisionado obrigatório, do curso Técnico em 

Agricultura, foi realizado pela aluna Julia de Aquino Castro no período de 

18/05/2019 á 19/10/2019 na fazenda Bela Vista, com a supervisão do produtor 

Ademar Schwade. 

O relatório exposto demonstrará processos vivenciados, tendo o intuíto de 

garantir os conhecimentos adquiridos em sala de aula, e pratica- los na fazenda 

Bela Vista, com isso ter um melhor desenvolvimento na formação técnica e 

ampliar a visão sobre o que foi apreendido.   

Ao decorrer desse processo de aprendizado, foi possível realizar algumas 

técnicas no período total de 120 horas, como: Acompanhamento da colheita do 

milho; secagem natural do milho; implantação de piquetes em uma pequena 

área; realização de uma horta no período do vazio sanitário; participação no 

processo de aplicação do calcário; manutenção preventiva de máquinas 

agrícolas e acompanhamento do plantio da soja. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1       OBJETIVOS GERAIS 

Realizar o estágio supervisionado obrigatório para obtenção do título de técnico 

em agricultura. Conhecer e conviver com maior proximidade as etapas de 

semeadura e colheita em uma fazenda. 

2.2       OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ter maior experiência prática dos conceitos aprendidos em sala de aula 

teóricamente. Obter experiência com proprietário e funcionários em uma 

empresa, tendo a vivência de pontos positivos e negativos que ocorreram na 

propriedade ao longo do processo. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

 

A Fazenda Bela Vista é de propriedade do Senhor Ademar Schwade, que  

atua há 30 anos na produção agrícola e nos últimos 12 anos em sua propriedade, 

atualmente a fazenda conta com funcionários da rede familiar e diaristas. A 

propriedade é associada  a cooperativa agroindustrial C-vale situada em 

Diamantino, onde é exercida a comercialização de produtos agrícolas e 

assistência  técnica oferecida pela cooperativa.  A fazenda tem como principal  

cultivo o milho e a soja, contando com 670 hectares de área plantada, com uma 

produtividade de 68 sacas/hectare de soja e 125 sacas/hectare de milho. Sendo 

testada no ano de 2019 uma nova cultura, o feijão mugo (vingna radiata), onde 

o produtor semeou uma pequena área, para analisar sua produtividade, se irá 

ter boa adaptação ao solo e clima da região e se a cultivar regressar com 

positividade ele então aumentará a produção do mesmo. A empresa possui 

atualmente um total de 13 equipamentos agrícolas, sendo 5 máquinas agrícolas 

e 8 implementos agícolas: 

 

-Máquinas Agrícolas: 

 Colhedora TC 59 New Holland; 

 Trator Massey-ferguson 292; 

 Trator TL 75 New Holland; 

 Trator case 180; 

 Pulverizador autopropelido capacidade 2000 litros (Uniport). 

   - Implementos Agrícolas 

 Plataforma milho 11 linhas e de soja 23 pés; 

 Grade aradora 28 polegadas 28 discos; 

 Semeadora 15 linhas TATU; 

 Distribuidora a lanço (Vicon); 

 Calcareadora 12 toneladas; 

 Misturador de sementes; 

 Niveladora 46 discos. 
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4. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS 

 

Durante o estágio foram realizadas diversas atividades, sendo que em 

todas as etapas, sempre houve a orientação do supervisor Ademar Schwade. A 

realização das atividades desenvolvidas, se expõe segundo a sequência abaixo: 

 

4.1 Acompanhamento da colheita do milho 

 

 Foi realizado o acompanhamento da colheita do milho (IMAGEM 1.), em 

uma área de aproximadamente 35 ha, sendo colhido o milho da variedade 

Fórmula víptera- Syngenta (IMAGEM 2.), produzindo cerca de 105 sacas por 

hectare de milho.  Não foi constatado perdas influênciadas pela máquina, porém 

as perdas identificadas, foram devido aos animais situados na mata, entre eles, 

Macacos, porcos do mato, Javali, entre outros. Podendo gerar perdas 

significantivas na produção, devido que encontram diversos tipos de proteínas  

nos grãos, tornando assim um alimento atrativo para os animais. 

 

          A variedade adotada pelo produtor possui muitas qualidades, sendo elas: 

 Superprecoce; 

 Ampla adaptação; 

 Qualidade de grãos; 

 Estabilidade produtiva; 

 Melhor proteção contra a lagarta das folhas; 

 Potencial produtivo e elevada resposta ao manejo. 
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4.2 Secagem natural do milho 

 

 O produtor tem como alternativa para a secagem dos grãos de milho, a 

secagem natural, onde é espalhado os gãos em lonas para que assim entre em 

contato com os raios solares, fazendo com que seque e logo após é realizada a 

comercialização do produto. Esse método é utilizado apenas para a 

comercialização entre pequenos produtores, que possuem uma propriedade 

e/ou vivem de renda da agricultura familiar. Onde usam desses grãos boa parte 

para alimentação animal. Comumente é usado também por agricultores quem 

não possuem silos e secadores em sua fazenda para a armazenagem e 

secagem dos grãos, sendo mais viável para ambas as partes, tanto na 

diminuição do tranporte e venda de um produto de melhor preço para o produtor, 

quanto facilidade e agilidade na compra do produto por parte do cliente.

 Contudo essa prática possui seus contrapontos, exige de maior mão de 

obra, e pode ocasionar riscos devido a exposição a área externa, podendo 

diminuir sua qualidade, em relação a umidade, entre outros. Neste dia foi colhido 

cerca de 60 sacas de milho somente para a parte da secagem, onde espalhamos 

em lonas, e assim deixado cerca de um ou dois dias para a secagem (IMAGENS 

1 e 2.). 

 

(IMAGEM 1.) Colheita do milho. (IMAGEM 2.) Descarregamento do milho no caminhão. 

FONTE: KUCHE,2019. FONTE: KUCHE,2019. 
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4.3 Implantação de piquetes 

 

          O proprietário desejou obter mais um lote para o gado em sua fazenda, 

então foi implantado o método de pastejo rotacionado, que se caracteriza como 

um sistema no qual a pastagem é dividida em piquetes, formando uma cerca no 

local desejado. O pastejo rotacionado pode ser composto por um ou mais lotes 

de animais, respeitando os períodos de descanso dos animais e repondo aquilo 

que foi retirado pelo pastejo dos animais. 

          A área contava com um pastejo de Ruziziensis (Brachiaria Ruziziensis), e 

foi dividido em dois talhões para a rotação, pois no local possuía pouco gado, 

voltado somente para consumo próprio. (IMAGENS 5,6 e 7). 

 

 

 

(IMAGEM 7.) Piquetes 

implantados. 

 

(IMAGEM 6.) Piquetes 

implantados. 

 

(IMAGEM 5.) Piquetes 

implantados. 

 

FONTE: SCHWADE,2019. FONTE: SCHWADE,2019. FONTE: SCHWADE,2019. 

(IMAGEM 3.) Descarregamento do milho na lona. 

 

(IMAGEM 4.) Milho espalhado para a secagem. 

 

FONTE: KUCHE,2019. FONTE: SCHWADE,2019. 
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4.4 Criação da horta no período do vazio sanitário 

 

          O vazio sanitário é o período de no mínino 60 dias sem o cultivo de 

culturas no campo. Tendo como objetivo principal  reduzir a sobrevivência do 

fungo causador da ferrugem-asiática (Phakopsora pachyrhizi) (IMAGEM 8), 

durante a entressafra e assim minimizar os focos da doença na safra. Este 

ano o vazio sanitário durou em Mato Grosso desde o dia 15/06 e se estendeu 

até15/09. 

 

 

 

 O fungo da Ferrugem-Asiática é biotófico, isso significa que ele precisa 

de hospedeiro vivo para se desenvolver e multiplicar. Ou seja, caso ainda fique 

restos de plantas da cultura passada, ou cair grãos de caminhões, e os mesmos 

se desenvolverem, pode fazer com que esse fungo se instale e reproduza no 

local.  Por tando, decidiu- se implantar uma horta na fazenda, neste período do 

vazio sanitário. O começo se deu no dia 08/06, escolhendo o local adequado 

para a implantação da horta, e a limpeza do local. Neste mesmo local, possuía 

grande infestação de Palma (IMAGEM 9.), uma planta bem comum no Cerrado. 

Então fizemos a limpeza do local e decidimos as medidas adequadas para os 

canteiros. 

 

FONTE: AGROLINK,2018. 

(IMAGEM 8.) Fungo da Ferrugem-Asiática na Soja. 
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 Os canteiros possuíam as seguintes medidas (FIGURA 1): 
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(IMAGEM 10.) Marcações no canteiro. 

I 

1m 

(IMAGEM 9.) Palma. 

FONTE: FRANCO,2012. 

FONTE: SCHWADE, 2019. 

(FIGURA 1.) 
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Com todos os canteiros prontos, utilizamos como fonte de adubação o 

esterco de ovinos e caprinos, como mostrado nas (IMAGENS 12 e 13) que  era 

do curral da própria fazenda, pois assim minimiza o acumulo no local e prioriza 

sua importância nos cultivos. O esterco desses animais quando fermentados 

ajudam aumentando os teores de elementos essenciais, que tornam a terra fértil, 

como exemplo o potássio (K), fósforo (P) e o magnésio (Mg) ajudando também 

a manter a umidade por mais tempo no solo. 

 

 

 

 

(IMAGEM 11.) posicionamento dos paralelepípedos nas marcações. 

(IMAGEM 12.) Retirada do esterco. (IMAGEM 13.) Colocando o esterco nos canteiros. 

FONTE: SCHWADE, 2019. 

Fonte: SCHWADE, 2019. 

FONTE:SCHWADE, 2019. 
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 Logo após utilizou- se big bags para a fermentação do composto, nos 

próprios canteiros como mostrado na (IMAGEM 14): 

 

 

 

4.5 Finalização da horta 

 

          Ao terminar todos os canteiros, cercamos a horta e revolvemos o esterco 

que já havia fermentado cerca de uma semana. Utilizamos o fósforo e o cloreto 

de Potássio para a adubação do solo antes do plantio, e o Standak para 

combater o ataque de pragas. 

 

 

 
 

 

 

FONTE: SCHWADE,2019. 

(IMAGEM 15.) Fósforo e cloreto 

de Potássio. 

(IMAGEM 16.) Aplicação do 

Standak. 

(IMAGEM 17.) Standak no solo, juntamente om 

os adubos e o esterco. 

(IMAGEM 14.) Fermentação do composto com big bags. 

FONTE: SCHWADE,2019. FONTE: SCHWADE,2019. FONTE: SCHWADE,2019. 
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          O fósforo(P) (IMAGEM 18.) Contribui para o crescimento prematuro das 

raízes, qualidade de frutas, verduras, grãos e formação das sementes.O fósforo, 

na planta, apresenta uma grande mobilidade. As plantas quando jovens 

absorvem maiores quantidades de fósforo ocorrendo um crescimento rápido e 

intenso das raízes em ambientes com níveis adequados do nutriente.  

O Cloreto de Potássio(KCl) (IMAGEM 19.) também possui muitas vantagens, 

sendo algumas delas: aumenta a tolerância à seca; constrói celulose e reduz a 

acomodação; auxilia na fotossíntese; eleva o conteúdo proteico das plantas; 

mantém a turgidez; reduz a perda de água e o murchamento; e auxilia a retardar 

a disseminação de doenças e nematoides. 

 

 

 

 

4.6 Produtividade da horta 

 

 Para a produção da horta, foi escolhido diversos tipos de hortaliças, onde 

foi comprado sementes no próprio supermercado, para fazer um esperimento de 

como podemos criar uma horta com produtos perto de nossas casas e com custo 

benefício bom.  Os utilizados foram: Alface, rúcula, pimentão,cebolinha,salsinha, 

pepino; cenoura, tomate, hortelã, rabanete, couve, feijão de corda e morango. 

 

(IMAGEM 18.) Fósfoto (P). (IMAGEM 19.) Cloreto de Potássio. 

FONTE: AGROCELL,2018. FONTE: BRFERTIL,2018. 
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Resultados obtidos na horta: 

 

 

 

 
 

  

(IMAGEM 20.) Rabanete (IMAGEM 22.) Feijão. (IMAGEM 23.) Pepino. (IMAGEM 21.) Rúcula. 

(IMAGEM 25.) Alface. (IMAGEM 26.) Cenoura. (IMAGEM 24.) Pimentão. (IMAGEM 27.) Couve. 

(IMAGEM 28.) Canteiro de 

cebolinha e salsinha. (IMAGEM 30.) Canteiro de alface e rúcula. (IMAGEM 29.) Rabanete. 

FONTE: SCHWADE,2019. 

FONTE: SHWADE, 2019. 
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4.7 Safra 19/20-Calcário 

 

          A aplicação de calcário é essencial para que o solo se torne mais 

produtivo, o solo sendo mais fértil supre as necessidades das plantas.         

Entretanto, nem todos os solos possuem fertilidade, e um dos maiores problemas 

que ocorre é a acidificação do mesmo, sendo assim necessita adotar- se a 

prática de uma correção de solo, onde utiliza- se calcário para essa correção, 

deixando o PH em condições favoráveis entre 5,5 e 7 para melhor produtividade. 

 

         O proprietário contou com a Agro Analise, para realizar a análise do solo 

da fazenda para então obter o resultado da quantidade correta que deve ser 

aplicada em cada hectare. Observou-se então, que necessitava de uma 

aplicação no solo de 2,5 ton por Hectare de calcário. 

FONTE: SCHWADE,2019. 

(IMAGEM 31.) Canteiro de 

tomate. 

(Figura 32.) Canteiro de alface 

e pimentão. (IMAGEM 33.) Canteiro de rabanete. 

(Figura 34.) Pepino. (Figura 35.) Morango. 

(Figura 36.) Imagem de todos os 

canteiros. 
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4.8 Chegada de sementes e adubos na lavoura 

 

          Com o término do vazio sanitário, as sementes e os adubos começaram a 

chegar na propriedade para realizar o seu devido armazenamento.    

Acompanhamos o descarregamento e o armazenamento, que deve ser realizado 

de forma correta para que não haja nenhum evento indesejável. As sementes 

chegaram no dia 20/09 e os adubos 22/09. 

 

FONTE: Schwade,2019. 

FONTE: Shwade,2019. 

(IMAGEM 38.) Carregamento 

do trator com calcário. (Figura 39.) Aplicação do calcário. (Figura 40.) Carregamento do trator com calcário. 

IMAGEM 37: Análise do solo. 
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 As sementes que foram utilizadas na lavoura foram: 

 Não tratadas: 

 1281- Syngenta  

 8766- monsoy 

 Bonus- Bras Max 

 7825 KWS 

 E as sementes tratadas foram da variedade: 

 8317 KWS 

-E os adubos eram 1818 com micro no grão. 

 

 

4.9 Regulagem para a safra da soja 

 Para uma safra de boa qualidade deve-se atentar a regulagem de suas 

máquinas e/ou implementos agícolas, visando um preparo sublime para que não 

aconteça eventuais problemas que podem atrapalhar no tempo e logística da 

FONTE: SCHWADE, 2019. 

FONTE: SCHWADE, 2019. 

(IMAGEM 41.) Descarregameto. (IMAGEM 42.) Armazenamento. 

(IMAGEM 43.) Soja tratada e não tratada. (IMAGEM 44.) Soja tratada e adubo. 

FONTE: SCHWADE, 2019. 

FONTE: SCHWADE, 2019. 
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semeadura. Na propriedade, foi feito a regulagem das máquinas sempre com um 

profissional nos ajudando e orientando o correto a se fazer. Foram reguladas as 

seguintes máquinas: 

 

 Misturador de sementes; 

 Semeadora; 

 Discos de sementes; 

 Engraxamento dos implementos agrícolas. 

Misturador de sementes: 

 

 

  

 O misturador de sementes tem como intuíto fazer o tratamento daquelas 

sementes que chegaram ao local não tratadas. Sendo utilizados produtos 

químicos e/ou organismos biológicos nas sementes, de forma a suprimir, 

controlar ou afastar patógenos, insetos ou outras pragas. Os utilizados na 

fazenda foram: 

FONTE: SCHWADE,2019. 

(IMAGEM 45.) Misturador de sementes. 
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          E para 1.000 kg de soja foi utilizado as seguintes dosagens: 

 Maxim XL (Fungicida): 1,2 L 

 Água: 1,2 L 

 Fipronil (Inseticida): 1,0 L 

 Crop CMA (Inseticida): 2,0 L 

 Fipronil 800 (Inseticida, cupinicida): 500 g 

 Moss (enraizador): 3,0 L        

         

          A regulagem da semeadora se entende por  escolher um espaçamento 

adequado de semeadura e a quantidade de adubo e semente que irá cair por ha. 

Sendo utilizado na fazenda um espaçamento de 45 cm entre fileiras, e de 7cm 

entre plantas.  Os resultados se deu por meio de contas realizadas pelo 

agrônomo da fazenda, obtendo assim o desejado pelo proprietário, sendo: 14 a 

15 sementes por metro, caindo por hectare cerca de 317 mil sementes.  

Semeadora: 

 

 

     

(IMAGEM 46.) Crop CMA. (IMAGEM 48.)Maxim XL. (IMAGEM 49.) Moss. (IMAGEM 47.) Fipronil. 

FONTE: SCHWADE, 2019.  

FONTE: SCHWADE,2019. 

(IMAGEM 50.) Semeadora. (IMAGEM 51.) Teste da regulagem de semeadora. 

FONTE: SCHWADE,2019. 
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      Outros cuidados devem ser tomados para o sucesso da operação de 

semeadura, dentre eles pode- se  citar: 

 Velocidade de semeadura de 4 a 6 Km/h; 

 Calibragem dos pneus; 

 Engrenagens em perfeito estado (limpas e lubrificadas); 

 Lubrificação das correntes; 

 Verificação de pinos e contrapinos; 

 Lubrificação geral da máquina e graxeiras. 

         Pois quando implantada uma semeadura inadequada e com máquinas 

desreguladas pode acarretar em maior ocorrência de plantas duplas, mau 

germinação das plântulas, falha no estande, atraso na semeadura e 

desuniformidade no dossel, como mostra a imagem abaixo. (IMAGEM 52.). 

 

 

 

 

 

 

 

(IMAGEM 52.) Mau germinação das plantas, devido a semeadura inadequada. 

FONTE: MOMBELLI,2018. 
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Adubadora: 

 

 

     

Houve também a regulagem da adubadora onde checamos as partes 

responsáveis pela distribuição do adubo, pois neste local é onde pode ocorrer 

muitos prolemas, como exemplo, o embuchamento. Devido ao fertilizante ser um 

produto com características salinas, as peças envolvidas nestas distribuições 

podem apresentar oxidações. Por isso, para uma corrata distribuição 

de fertilizantes, deve-se verificar o estado dos rotores denteados e das roscas 

sem-fim. Sendo recomendado pelo agrônomo para a fazenda 600 gramas de 

adubo por metro. 

Discos dosadores de sementes: 

          Os discos dosadores de sementes devem ser escolhidos de preferência 

com a necessidade de cada produtor. Esses discos são responsáveis pela 

distribuição e dosagem correta da semente que irá cair no solo, por tanto deve- 

se atentar para não cair sementes a mais e nem a menos do desejado. Para que 

esse processo fosse realizado corretamente na fazenda  seguimos algumas 

etapas, como: separar um pequeno volume de sementes que represente 

características de todo seu lote, sendo separado desse volume sementes 

maiores para verificar se ficariam bem alojadas no disco, sem que haja a 

presença de duas ou mais sementes no mesmo local ou sementes presas, se 

caso fiarem com bom posicionamento, isso demonstrará que o disco é 

apropriado. 

(IMAGEM 53.) Engrenagens. 

(IMAGEM 54.) Regulando a 

adubadora. 

(IMAGEM 55.) Regulando a 

adubadora . 

FONTE: SCHWADE,2019. FONTE: SCHWADE,2019. FONTE: SCHWADE,2019. 

https://blog.aegro.com.br/adubacao-de-soja/
https://blog.aegro.com.br/tipos-de-adubos-quimicos-na-cultura-da-soja/
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Engraxamento da semeadora adubadora: 

 

A lubrificação, é um dos principais itens da manutenção das semeadoras e 

adubadoras, portanto, deve ser praticada para conservar e manter o rendimento 

delas, aumentando a vida útil das mesmas. O lubrificante foi colocado nas partes 

que possuem movimentação para reduzir a fricção e proporcionar o 

deslizamento suave e fácil, um contra o outro, com o mínimo desgaste e 

mantendo sua temperatura normal. 

 

 

 

 
FONTE: J.ASSY FONTE: SCHWADE,2019. 

(IMAGEM 56. ) Soja alojada 

corretamente. (IMAGEM 57.  ) Soja alojada incorretamente. 

 

(IMAGEM 58.) Engraxador. 

(IMAGEM 59.) Implemento 

engraxado. 
(IMAGEM 60.) Implemento engraxado. 

FONTE: SCHWADE,2019. FONTE: SCHWADE,2019. FONTE: SCHWADE,2019. 

https://www.jassy.com.br/discos-e-aneis
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4.10 Semeadura da soja Safra-19/20 

 

 Após todas as sementes tratadas, máquinas e implementos regulados, 

deu-se o início a safra 19/20. Onde acopanhamos de forma prática, vivenciando 

os pontos positivos e negativos que ocorreram na semeadura. Observamos a 

importância das regulagens e manutenções feitas corretamente, pois assim 

vemos resultados vantajosos, como cair a dosagem correta dos adubos e 

sementes, desejada anteriormente pelo produtor e agrônomo. 

 

 

 
 

 

 

 

(IMAGEM 61.) Distribuição de adubo para a 

semeadura. 

(IMAGEM 62.) Distribuição de sementes na caixa de 

sementes. 

(IMAGEM 63.) Acompanhamento da semeadura. 

FONTE: SCHWADE,2019. FONTE: SCHWADE,2019. 

FONTE: SCHWADE,2019. 
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4.11 Dessecação pós plantio 

 

Após o plantio, o produtor adota a prática da dessecação. Os herbicidas 

usados são produtos para controlar plantas daninhas antes da emergência das 

mesmas sobre o solo. Esses herbicidas podem ser aplicados antes ou após o 

plantio, e o produtor escolheu como alternativa aplicar após o plantio da soja. 

          A planta daninha que possuía mais infestação na fazenda era a (Conyza 

bonariensis), mais conhecida como Buva (IMAGEM 64.). É uma planta anual que 

se reproduz por sementes que germinam no outono e inverno. A buva produz 

grande quantidade de sementes, que apresentam características e estruturas 

que conferem fácil dispersão, caracterizando a espécie como agressiva e de 

difícil controle. 

 

           

Sendo aplicados como pré-emergentes os seguintes: 

 

 

(IMAGEM 65.) 2,4 D crop. (IMAGEM 66.) Zapp QI 620. 

 

IMAGEM 64.) Buva. 

FONTE: SCHWADE,2019. 

FONTE: SCHWADE,2019. 
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O 2,4-D é usado com frequência para controlar plantas daninhas e para 

proteger espécies de plantas daninhas invasoras e em misturas para aumentar 

a eficiência de outros herbicidas. Já o Zapp QI  é um herbicida sistêmico, seletivo 

condicional, para aplicação em pós-emergência das espécies daninhas, em área 

total. 

 

Aplicação sendo realizada com os herbicidas: 

 

 

 
 

 

                                        

 

(IMAGEM 67.) Aplicação dos defensivos. 

FONTE: SCHWADE,2019. 

(IMAGEM 68.) Aplicação dos defensivos. 

FONTE: SCHWADE,2019. 
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5. RECEPÇÃO NA EMPRESA 

  

 A recepção se deu de forma positiva, o proprietário da fazenda, nos 

mostrou os locais que iríam ser realizadas as atividades e nos explicou alguns 

processos que iríamos fazer naquele mesmo dia. Todas as atividades foram 

feitas juntamente com outra estagiária, Gabriela Fernanda Schwade do IFMT, 

ajudando na troca de conhecimentos e nas dificuldades. Após os 

esclarecimentos, conhecemos os funcionários da fazenda e fomos direcionadas 

ao barracão onde foi feito nosso primeiro trabalho do dia, sendo ela a secagem 

natural dos gãos de milho. 
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6. CONCLUSÃO 

 

          O estágio na fazenda Bela Vista, possibilitou novos conhecimentos, 

conhecer e praticar tudo aquilo aprendido em sala de aula, permitindo uma maior 

aproximação dos meios de produção, tanto monocultura, quanto policultura, no 

caso do projeto da horta. Foi uma experiência que certamente ajudará no futuro 

e agregará muitos aspectos positivos. Certo que, no estágio os objetivos 

esperados foram supridos, tendo dificuldades em algumas atividades, mas 

sempre com ajuda de um profissional e outra estagiária, podendo assim trocar 

diversas informações e vivências, sendo de extrema importância para  ser um 

bom profissional no futuro e exercer a função desejada com sublime destaque. 
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