
 

AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA DE ESTAGIÁRIO PELO SUPERVISOR TÉCNICO 

 

Supervisor técnico  

E-mail  

Empresa  Sigla  
E-mail da empresa  

Estagiário  

Período do estágio  Carga horária  

Status do estágio (    ) Estágio remunerado    (    ) Auxílio institucional    (    ) Nenhum 

Avaliação de desempenho do estagiário: E = excelente; B = bom; R = regular; I insatisfatório 

Fatores de desempenho Notas 

Assiduidade/pontualidade: cumprimento do horário e frequência ao estágio  

Dinamismo/iniciativa: capacidade de propor e/ou realizar ações adequadas espontaneamente.  

Capacidade de assimilação: capacidade de aprender e interpretar métodos e instruções novas.  

Integração com a equipe de trabalho: forma pela qual estabelece contato com as pessoas no 
ambiente de trabalho. 

 

Postura: sigilo, maturidade profissional, linguagem e apresentação.  

Conhecimento teórico: conhecimento dos conceitos básicos em relação às atividades que 
desenvolve. 

 

Aplicação do conhecimento: capacidade de relacionar a teoria e a prática.  

Dedicação: empenho para envolver-se em atividades e aprender coisas novas.  

Versatilidade: facilidade em adaptar-se a diferentes situações no desempenho de suas 
atividades. 

 

Eficiência e organização: capacidade de cumprir prazos com qualidade e organizar-se em 
relação a tarefas e trabalhos que lhe são confiados. 

 

Eventuais considerações ou comentários adicionais sobre o estagiário 

 

Assinatura do Supervisor técnico (carimbo):  
 
 
 

Data: ____/____/____ 

 

 



RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 

Aluno  

E-mail  Matrícula  

Empresa  Sigla  

E-mail da empresa  

Local do estágio  

Supervisor Técnico   

Período do estágio  1Carga horária  

Status do estágio (    ) Estágio remunerado    (    ) Auxílio institucional    (    ) Nenhum 

Tema do estágio 

(   ) Mapeamento geológico 

(   ) Geoprocessamento aplicado 

(   ) Laboratório de: __________________________________ 

(   ) Outro: _________________________________________ 

(   ) Análise Ambiental 

(   ) Pesquisa Mineral 

(   ) Geotecnia 

(   ) Hidrogeologia 

Forma de divulgação (   ) Relatório de Estágio    (   ) Artigo   (    ) Nenhuma       (    ) Outro: ___________________ 

Síntese das atividades desenvolvidas:  

2Conhecimentos/Competências demandados pelo estágio e não vistos no curso:  

3Experiência/visão profissional:  
 

4Avaliação Geral do Estágio:  

Assinatura do Aluno  

Parecer da Comissão Data: ____/____/____ (   ) Aprovado    (   ) Reprovado 

1 Anexar declaração da empresa do cumprimento da carga horária. 
2 Descrever as atividades práticas do estágio que não foram contempladas de forma satisfatória no curso de graduação. 
3 Explicar o quanto o estágio te trouxe de experiência e visão profissional. 
4 Descrever se o estágio atendeu ao teu anseio profissional e se ele complementou de forma prática os ensinamentos do curso de 
graduação. Em caso negativo, explicar a razão. 
 


