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AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
(Preenchido pelo supervisor no campo de estágio)

Campo de Estágio:

Área de concentração do estágio:

Nome do Supervisor:

Nome do Estagiário (a):	Curso:

Período de Realização do Estágio: de _____/______/______ a _____/_____/______


1. Favor assinalar com X as atividades efetivamente desenvolvidas pelo estagiário (a)

Planejamento de Atividades

Participação nas atividades do PPP

Organização e produção de Materiais

Participação na execução de Projetos

Contribuições Pedagógicas

Cooperação nos trabalhos

Organização de Eventos

Facilidade de contatos e interação no ambiente de trabalho.

Outras:

_________________________________________________________________________

2. O nível de preparo profissional do estagiário foi:

Ótimo (  )	Bom (   )	Regular (   )

Observações que a Instituição julga convenientes:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Com referência ao nível de integração entre o estagiário (a) e o campo de estágio,

assinalar:












Houve período de adaptação?
(
)
Sim
(
)
Não






Houve adaptação espontânea
(
)
Sim
(
)
Não






O relacionamento do estagiário (a) com o supervisor foi: (
)
Bom
(
) Regular
(
) Ruim
O relacionamento do estagiário (a) com os colegas foi:
(
)
Bom
(
) Regular
(
)  Ruim

Observações;________________________________________________________________
4. Com referência ao aproveitamento do estágio pelo estagiário, assinalar:

Aprendizagem obtida:
(
)
Bom
(
) Regular
(
) Ruim
Interesse demonstrado:
(
) Bom
(
) Regular
(
)
Ruim
Autonomia:
(
)
Bom
(
) Regular
(
)
Ruim
Criatividade:
(
)
Bom
(
) Regular
(
)
Ruim
Envolvimento:
(
)
Bom
(
) Regular
(
)
Ruim


5. No que se refere à utilidade do estágio, favor assinalar:

Utilidade do estágio para a instituição foi:

Muito Significativa (   )   Parcial (   )   Pouco Expressiva (	)

Utilidade do estágio para o aluno (a) estagiário (a) foi:

Muito Significativa (   )   Parcial (   )   Pouco Expressiva (	)

Sugestões da Instituição:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


Data: ______/_____/_______












Carimbo da Instituição

Assinatura do Supervisor com carimbo
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AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

(Preenchido pelo Aluno)

Nome do Aluno (a):
Curso:

Nome da Instituição do Campo de Estágio:


Área em que efetuou o Estágio:



Início do Estágio: ____/____/____
Término do Estágio: _____/_____/______


Atividade realizada:





QUESTÕES
Sim
Não



Objetivando sua ambientação houve apresentação aos demais funcionários?





Durante o estágio desenvolveu atividades junto à coordenação pedagógica?





Procedeu a visitas às instalações?





Participou  de  reuniões  para  exposições  de  atividades,  organização  e


planejamento de eventos na instituição?





Desenvolveu tarefas específicas?





Encontrou dificuldades na sua execução?





Contou com assistência do supervisor?





Desenvolveu relatórios de estágio?





Apresentou a instituição seu(s) relatório(s)?









_________________________________________

Assinatura do Aluno (a)
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COORDENADORIA DE ESTÁGIOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG –
CURSO DE LETRAS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES

Es cola-campo:

Nome do Diretor:

Nome do responsável pela supervisão do estágio no campo:


Área do Estágio:

Período: ___/____/_____  a ____/_____/_____

Estagiário (a):




MAT:























Disciplina:







Período:



















Atividade realizada:































AVALIAÇÃO A SER PREENCHIDA PELO SUPERVISOR DO ESTÁGIO EM CAMPO











Pontuação








Aspectos Considerados
















1
2

3
4
5
6
7
8

9

10

































1.
Conhecimento demonstrado no desenvolvimento das














atividades programadas.






























2.
Cumprimento das atividades programadas.






























3.
Qualidade das atividades desenvolvidas pelo(a)














estagiário (a) .






























4.
Disposição para atender prontamente as solicitações














(cooperação).






























5.
Iniciativa na solução de problemas (independente do














supervisor).






























6.
Capacidade de sugerir, planejar ou executar inovações














ou modificações na Instituição.






























7.
Assiduidade e pontualidade.






























8.
Responsabilidade e zelo pelos bens da Instituição.






























9.
Disciplina quanto às  normas e aos  regulamentos














internos.





























10. Facilidade de contatos e interação no ambiente de














trabalho.



















Assinatura do S upervisor do Estágio em Campo com carimbo:

Carimbo da Instituição e Assinatura do Diretor (a):










Assinatura do Professor Orientador (a) de Estágio


Assinatura do Coordenador (a) de Estágio





















Recebido em:

______/_______/_________

