
RELATÓRIO E AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO

OBJETIVO

Esta avaliação de estágio, a ser preenchida pelo estagiário e seu supervisor, integra o processo de acompanhamento de estágio 
realizado pelo concedente do estágio e da instituição de ensino, visando a orientação, supervisão e avaliação do estágio não-
obrigatório. Seu preenchimento é de caráter obrigatório, devendo ser entregue à instituição de ensino nos prazos acordados no início 
das atividades de estágio.

IDENTIFICAÇÃO

Nome do estagiário/código de aluno:

Curso: Empresa:

Nome do supervisor do estágio:

QUESTÕES A SEREM PREENCHIDAS PELO SUPERVISOR

Facilidade de 
aprendizagem

□ Aprende com muita 
dificuldade.

□ Aprende com alguma 
dificuldade.

□ Aprende com relativa 
facilidade.

□ Aprende facilmente.

Interesse

□ Desinteressado. Não 
faz perguntas.

□ Demonstra algum 
interesse pelo que lhe 
é ensinado. Raramente 
faz perguntas.

□ Demonstra  interesse 
pelo que lhe é 
ensinado. Faz 
perguntas.

□ Demonstra grande 
interesse pelo que lhe 
é ensinado. Faz 
perguntas necessárias 
e pertinentes.

Responsabilidade
□ Deixa de cumprir 

tarefas que lhe são 
atribuídas.

□ Seguidamente precisa 
ser lembrado para 
cumprir suas tarefas.

□ Dificilmente precisa ser 
lembrado de suas 
tarefas.

□ É inteiramente 
responsável, 
cumprindo suas 
tarefas.

Cooperação

□ Raramente presta 
auxílio aos colegas, 
negando-se 
freqüentemente a 
colaborar.

□ Geralmente não se 
nega a colaborar, mas 
nem sempre o faz com 
boa vontade.

□ Demonstra boa 
vontade em colaborar 
quando solicitado, 
oferecendo às vezes 
auxílio aos colegas.

□ Está sempre disposto a 
cooperar com os 
colegas, oferecendo 
auxílio ou colaboração.

Qualidade
□ Sempre apresenta 

trabalhos de baixa 
qualidade.

□ Geralmente os 
trabalhos que 
apresenta são de baixa 
qualidade.

□ Freqüentemente os 
padrões de qualidade 
nos trabalhos que 
apresenta são bons.

□ Sempre apresenta 
trabalhos de boa 
qualidade.

Produtividade
□ Seu nível de 

produtividade é 
totalmente 
inadequado.

□ Apresenta baixo nível 
de produtividade.

□ Possui nível de 
produtividade 
adequado.

□ Produz o máximo 
possível, superando a 
expectativa.

Disciplina
□ Ignora as normas 

estabelecidas.
□ Costuma não cumprir 

as normas 
estabelecidas.

□ Geralmente cumpre as 
normas estabelecidas.

□ Sempre age de acordo 
com as normas 
estabelecidas.

Principais atividades que o estagiário desenvolve (detalhar as atividades e não copiar do Termo de Compromisso):

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELO SUPERVISOR

Assinale os itens que são coerentes com a realidade do estágio:

□ O estágio tem servido ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional do aluno.

□ O estágio proporciona a prática dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula, contribuindo para vida cidadã e de trabalho do 
aluno. 

□ O estágio está se desenvolvendo de forma que enriqueça o currículo do aluno.

Informações adicionais do supervisor



QUESTÕES A SEREM PREENCHIDAS PELO ESTAGIÁRIO

Os recursos disponibilizados pela empresa foram adequados para a realização de suas atividades?

□ Sim                                                                                                □ Não

Juntamente com a designação das tarefas, a empresa lhe concedeu alguma explicação sobre os métodos e processos 
necessários à execução das mesmas?

□ Sim                                                                                                □ Não

Quanto aos seus conhecimentos adquiridos diante das atividades que vem exercendo no estágio, você considera:

□ Ótimo                                      □ Bom                                        □ Regular                                     □ Insuficiente

Quanto à supervisão que vem recebendo, você a considera:

□ Ótimo                                      □ Bom                                        □ Regular                                     □ Insuficiente

Principais atividades que vem desenvolvendo no estágio (detalhar as atividades e não copiar do Termo de Compromisso):

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELO ESTAGIÁRIO

Assinale os itens que são coerentes com a realidade do estágio:

□ O estágio tem servido ao aprendizado de competências próprias da minha atividade profissional.

□ O estágio proporciona a prática dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula, contribuindo para vida cidadã e de trabalho.

□ O estágio permite-me conhecer a organização e funcionamento de uma empresa.

□ O estágio ajudou-me a confirmar (ou repensar) minha escolha profissional.

□ Melhorei meu relacionamento humano, podendo sentir a importância do trabalho em equipe.

□ Constatei na prática que os programas das matérias estudadas no curso poderiam ser ampliados e enriquecidos, o que 
beneficiaria minha formação profissional.

□ O estágio está se desenvolvendo de acordo com o que esperava e acredito que ele enriquecerá meu currículo.

Informações adicionais do estagiário

                                                                                            

Assinatura do Supervisor da Empresa Concedente
___/_____/_______

Assinatura do Estagiário
___/_____/_______

- APÓS PREENCHIMENTO E ASSINATURA ENTREGAR NA CENTRAL DE CARREIRAS 
DA UNIVATES.

-  OBSERVE  O  PRAZO  DE  ENTREGA MENCIONADO  NO  E-MAIL  ENVIADO  PELA 
CENTRAL DE CARREIRAS.


