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ANEXO VI
FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

Empresa:___________________________________________________________________________
Supervisor de Estágio Curricular Obrigatório:______________________________________________
Estagiário:__________________________________________________________________________
Cada item tem valor máximo de um (1,0) ponto, totalizando a nota do estagiário em no máximo dez (10,0)
pontos.

Nota

Cumprimento  das  atividades:  a  quantidade  de  tarefas  e  atividades  cumpridas,
considerando o Planejamento das Atividades do Estágio e as condições para sua execução.

Desempenho nas atividades: a qualidade do trabalho realizado, tendo em vista o que você
considera o desejável.

Criatividade demonstrada: a capacidade de sugerir, projetar ou executar modificações ou
inovações durante a realização das atividades do estágio.

Conhecimento:  domínio  de  conhecimentos  técnicos  ficou  demonstrado  no
desenvolvimento das atividades do estágio. 

Interesse: o estagiário teve interesse para aprender e desenvolver novas habilidades no
desenvolver das atividades do estágio.

Iniciativa: o estagiário teve iniciativa para conhecer, compreender e aprender sobre os
processos desenvolvidos no local do estágio, buscando aplicar seus conhecimentos e suas
habilidades na área de atuação da empresa.

Assiduidade e pontualidade: o estagiário foi assíduo e pontual no cumprimento do estágio.

Disciplina e Ética  Profissional:  as  normas  e  regulamentos  internos da Empresa  foram
cumpridos com disciplina e ética.

Sociabilidade: o estagiário teve facilidade de se comunicar com os colegas e demais níveis
gerenciais ao se integrar no ambiente de trabalho.

Responsabilidade: o estagiário foi responsável ao utilizar materiais, equipamentos e bens
colocados à sua disposição, demonstrando o zelo necessário.

Total

Atesto  que  o  estagiário  supramencionado  cumpriu  a  carga  horária  de  150  horas  no  período
compreendido entre __/__/____ e __/__/____.

Assinatura do Supervisor de Estágio Curricular Obrigatório

Local e data.
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