INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO/CARACTERIZAÇÃO
1. DO ESTAGIÁRIO
Nome: _____________________________________________________________________________
Registro Acadêmico: ________________
Curso:
Endereço para Correspondência - De Férias: ________________________________________________
CIDADE ____________________CEP_________-_____ TELEFONE: ____ _______________________
Telefone para Contato: _______ _____________

2. DO ESTÁGIO
Período de Estágio: ___________________________________________________________________
Carga Horária Integralizada: ____________________________________________________________
Supervisor de Estágio: _________________________________________________________________
Orientador de Estágio: _________________________________________________________________
Áreas de Estágio: _____________________________________________________________________
Observações a respeito do Estágio realizado: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________________________

3. DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: ____________________________________________________________________________
Endereço para Correspondência: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Telefone: _______ ____________
Elemento de Contato: _________________________________________________________________
4. DA EMPRESA
Razão Social: ________________________________________________________________________
Endereço para Correspondência: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Telefone: _______ ____________
Elemento de Contato: __________________________________________________________________
Área(s) de Atuação (Ramo de Atividade): ___________________________________________________

DATA: ___/___/___
________________________________
Assinatura do Acadêmico

AVALIAÇÃO PARA O ORIENTADOR E BANCA AVALIADORA

ITENS PARA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO

RELATÓRIO - fatores de julgamento para o orientador
Fatores de julgamento

nota do orientador

conteúdo do relatório
redação do texto
capacidade crítica de avaliação do trabalho desenvolvido
média de avaliação do relatório

SEMINÁRIO - fatores de julgamento para o orientador / banca avaliadora
Fatores de julgamento

nota do orientador

nota da banca

modo de apresentação (transparências, slides)
poder de síntese de apresentação
profundidade nos conhecimentos apresentados
média das notas
média de avaliação do seminário

DATA:____/____/____

____________________________________
Assinatura do Orientador

AVALIAÇÃO PARA O SUPERVISOR - EMPRESA
ITENS PARA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO
FATORES DE JULGAMENTO

P O N T O S
1

2

3

4

5

• Qualidade do Trabalho - considerar a qualidade do trabalho,
tendo em vista o que seria desejável.
• Engenhosidade - talento e capacidade de identificar, sugerir,
projetar e executar inovações úteis.
• Cumprimento da Tarefas Programadas - considerar o
volume de trabalho realizado, dentro de padrão aceitável de
qualidade.
• Espírito Inquisitivo - disposição e esforço para aprender,
curiosidade teórica e científica.
• Iniciativa e Autodeterminação - capacidade para realizar
seus objetivos de estágio sem influências externas.
• Conhecimentos - preparo técnico-profissional demonstrado
no desenvolvimento das atividades programadas.
• Registro e Anotações para o Relatório do Estágio considerar a exatidão, clareza e pertinência dos registros.
• Disciplina e Responsabilidade - observância das normas
internas da empresa, discrição quanto a assuntos sigilosos e
zelar pelo patrimônio.
• Postura de Estagiário - considerar a postura assumida, em
relação a condição de estagiário.

• Solicitação e integração no ambiente de trabalho.

• OUTROS (que julgue de importância abordar).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DATA: ____/____/____
_______________________________
Assinatura do Supervisor

