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FICHA DE AVALIAÇÃO DO(A) ESTAGIÁRIO(A) 

Setor de Integração Escola – Empresa 

 

Nome: Matrícula: 

E-mail: Tel: 

Curso: Ano de Conclusão: 

Modalidade: 

Supervisor: Tel: 

 

 

DADOS REFERENTES AO ESTÁGIO. 

Local do Estágio: 

Departamento/Seção: Tel: 

Duração: 

Resumo de atividades executadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS REFERENTES À FORMAÇÃO TÉCNICA. 

O(a) estagiário(a) apresentou conhecimentos teóricos e técnicos a respeito dos métodos, 

equipamentos e instrumentos com os quais trabalhou durante o Estágio? 

[    ] Mais do que o suficiente           [    ] O suficiente                  [    ] Menos do que o suficiente 

Foi necessário algum treinamento especial? 

[    ] Sim                        [    ] Não  

Caso a resposta tenha sido afirmativa, descreva em que consistiu o treinamento:  
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O conteúdo do treinamento poderia ser contemplado na grade curricular do curso do estagiário? 

[   ] Sim  [   ] Não 

Caso a resposta tenha sido afirmativa, em qual(ais) disciplina(s)?  

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO 

DESEMPENHO DO(A) ESTAGIÁRIO(A) 

Não 

aplicável 

Pouco 

desenvolvido 

Razoavelmente 

desenvolvido 

Bem 

desenvolvido 

Iniciativa (capacidade de propor ações no ambiente de 

trabalho) 
    

Autonomia (capacidade de se organizar e desenvolver o 

trabalho de maneira independente) 
    

Criatividade (capacidade de criar e propor soluções a 

partir de situações problemas e se adaptar a novas 

situações) 

Senso Analítico (capacidade de vincular o seu 

conhecimento escolar com as atividades de estágio) 
    

Planejamento (capacidade para organizar, utilizar e 

visualizar racionalmente os métodos necessários à 

execução dos trabalhos) 

    

Liderança (capacidade de influenciar no 

relacionamento do grupo quanto ao desempenho, 

sistematização e cumprimento dos objetivos da empresa) 

    

Negociação (capacidade de contribuir para a escolha da 

melhor solução dos problemas apresentados pela equipe) 
    

Compreensão (compreende corretamente as 

solicitações e orientações passadas pelo supervisor) 
    

Comunicação (facilidade para expor suas ideias, 

oralmente e por escrito, de forma ordenada e objetiva) 
    

Qualidade do Trabalho Executado (qualidade das 

entregas dos serviços encomendados ao estagiário(a) em 

comparação ao seus pares) 

    

 

INFORMAÇÕES SOBRE ATITUDES 
Muito 

Ruim 
Ruim Médio Bom 

Muito 

Bom 

Pontualidade, assiduidade e constância no 

cumprimento de horários e dias de trabalho. 
     

Disciplina no sentido de aceitar e seguir instruções de 

superiores, acatar normas e regulamentos da Empresa. 
     

Cooperação junto a outros no sentido de contribuir 

para o bom andamento dos trabalhos. 
     

Relacionamento Interpessoal no sentido de se 

relacionar de forma cordial com os membros da equipe 

de trabalho, demais colegas e usuários, respeitando as 

diferenças. 

     

Interesse, curiosidade e satisfação pessoal na execução 

das tarefas. 
     

Responsabilidade no sentido de cuidar e responder 

pelas suas atribuições, informações sigilosas, materiais, 

e equipamentos que lhe eram confiados. 
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AVALIAÇÃO GERAL DO DESEMPENHO DO(A) 

ESTAGIÁRIO(A) 

Não 

atendeu 

suas 

expectativas 

Atendeu 

parcialment

e suas 

expectativas 

Atendeu 

totalmente 

suas 

expectativas 

Superou 

suas 

expectativas 

     

 

Se você tivesse que indicar um ou mais pontos de melhoria necessários à formação ou 

desempenho laboral deste estagiário, qual(ais) seria(m) ele(s)? 

 

 

 

 

 

 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do Supervisor:  

Cargo:  

Data:  

Assinatura:  

Carimbo da Empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENTE: _______________________________________ 

                                                                                                             Ass. do Prof. Orientador do COLTEC 
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