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FICHA DE AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR 
 

1. Identificação 

Nome do aluno: ............................................................................................................... 

Matrícula: ..............................................   Período: ......................................................... 

Professor orientador: ....................................................................................................... 

Empresa/ Órgão/ Instituição: ................................................................................. 

Nome do supervisor: ....................................................................................................... 

E-mail: ..................................................   Telefone: ........................................................ 

 

2. Especificações do Estágio 

Período total do estágio (conforme contrato): de ....../....../......... a ....../....../.........  

Carga horária total avaliada: ........................................................................................... 

Empresa/ Órgão/ Instituição: ........................................................................................... 

Nome do supervisor: ....................................................................................................... 

 

3. Avaliação 

Com base no acompanhamento realizado durante o período de estágio avaliado e com 

base no nível de conhecimento técnico que o estagiário possui avalie o desempenho do 

aluno no período considerado. 

 

Conceitos: (I) Insuficiente, (R) Regular, (B) Bom, (O) Ótimo. 

Aspectos Humanos 
Conceito 

I R B O 

Assiduidade e 
Pontualidade 

Compromisso com os horários pré-definidos; 
frequência do estagiário e aproveitamento do 
tempo previsto no programa.         

Ética, dedicação e 
responsabilidade 

Capacidade de compreender e respeitar as 
normas da empresa e legislação pertinente; ter 
ética e assumir responsabilidade pelas tarefas 
realizadas, tendo cuidado com o uso de 
equipamentos e materiais da empresa, além de 
cumprir com as obrigações assumidas. 

        

Sociabilidade e 
relacionamento 

Capacidade de interagir e socializar com 
diferentes culturas, níveis hierárquicos e equipes 
multidisciplinares de forma ética e profissional. 
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Aspectos Profissionais 
Conceito 

I R B O 

Cumprimento 
das atividades e 

qualidade do 
trabalho 

Capacidade de cumprir as atividades previstas 
no plano de atividades; execução das atividades 
designadas com qualidade, rapidez e precisão. 

    

Aplicação de 
conhecimentos 

teóricos 

Nível de conhecimento demonstrado no 
cumprimento das atividades; capacidade de 
aplicação de técnicas adequadas e/ou conteúdo 
teórico adequado a cada tarefa. 

    

Iniciativa e 
Criatividade 

Capacidade de sugerir ou projetar inovações e 
soluções; habilidade de tomada de decisão em 
benefício da empresa. 

    

Planejamento e 
organização  

Habilidade em planejar e organizar as ações 
desenvolvidas em vista dos objetivos da 
empresa. 

    

Autonomia 

Capacidade de tomar suas próprias decisões 
com base em conhecimentos prévios adquiridos 
e buscar por novos conhecimentos necessários 
para cumprir suas tarefas. 

    

Comunicação 

Capacidade de comunicação escrita, oral e 
gráfica: saber expressar-se adequadamente em 
diferentes situações, como por e-mails, 
relatórios, apresentações orais, comunicação 
com colegas, etc.     

Cooperação/ 
trabalho em 

equipe 

Atuação colaborativa em equipes 
multidisciplinares, capacidade de se adaptar as 
diferentes equipes e situações de maneira ética 
e profissional, contribuindo positivamente no 
trabalho do grupo.     

 

 

Comentários/observações adicionais:  

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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............................................................  

Local e data  

............................................................ ............................................................ 

Assinatura do estagiário Assinatura do Professor Orientador 

  

............................................................  

Assinatura e carimbo do Supervisor de 

Estágio  

 

 


