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DADOS DO ESTAGIÁRIO 

Nome:  CPD nº  

Curso:  Início: ____/____/____ Término: _____/_____/____ 

Encaminhamento:  Docente:  

Dia(s) da semana:  SEG   TER    QUA  QUI   SEX Horário do estágio: ____:____às ____:_____ 
 

DADOS DO CAMPO DE ESTÁGIO 

LOCAL:  

ENDEREÇO:  

SUPERVISOR TÉCNICO:  Função:   

REGISTRO PROFISSIONAL Nº:  Fone:  

 

 HABILIDADES GERAIS DO ESTAGIÁRIO COM REFERÊNCIA 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO 
CONCEITOS 

E MB B R I 

Qualidade 

Valorização qualitativa do trabalho, considerando o que seria desejável de um(a) estagiário(a): 
organização e método no trabalho, facilidade de compreensão das orientações, escrita 
adequada, satisfatório conhecimento teórico após estudo dos casos atendidos, cumprimento dos 
prazos fixados pelo supervisor técnico e rendimento no estágio. 

 

    

Criatividade 
Capacidade de encontrar novas e melhores formas de desenvolvimento das tarefas 
estabelecidas. 

 
    

Conhecimento 
Nível de conhecimento teórico satisfatório às atividades de estágio e compreensão das questões 
apresentadas. 

 
    

Interesse e 
participação 

Atenção e aprofundamento nos estudos, a fim de desempenhar da melhor maneira atividades 
atribuídas. Auxílio aos demais estagiários e/ou colaboradores do local de estágio.  

 
    

Iniciativa Autonomia no desempenho de suas atividades, sem necessidade de estímulos. 
 

    

Pontualidade e 
assiduidade 

Cumprimento de horário de estágio, regularidade na frequência e responsabilidade nos horários 
e prazos estipulados.  

 
    

Postura pessoal 
Postura adequada com sua condição de estagiário(a), abrangendo seu comportamento, 
linguagem e vestimenta. Autodisciplina. 

 
    

Responsabilidade 

Zelo pelo andamento dos trabalhos e pelos bens da empresa envolvidos em suas tarefas, 
conforme orientação recebida. Atenção ao desperdício do material utilizado no setor, 
colaborando com a sensibilização dos demais ocupantes do setor da necessidade de preservar 
o meio ambiente. 

 

    

Senso cooperativo Espírito de atuação conjunta com vista à realização dos objetivos previstos. 
 

    

Ética e 
comunicação 

Postura ética condizente ao ambiente de trabalho. Grau de comunicação e relacionamento 
interpessoal condizente com a atividade exercida. 

 
    

 

AVALIAÇÃO GERAL:  EXCELENTE    MUITO BOM  BOM  REGULAR INSUFICIENTE 

 

_____________________    ____________________      Data: ______/_____/20____. 
Supervisor (a) Técnico (a)            Estagiário (a)  
 

                                                                                                                  USO EXCLUSIVO DO DOCENTE. 

FICHA DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO  

PELO SUPERVISOR TÉCNICO 

 
CERTIFICADO EM: ____/_____/____. 

 
 

_________________________________ 

Assinatura do Supervisor(a) Docente 


