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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO 
 

I. Avaliação a ser preenchida pelo (a) supervisor (a) do campo de estágio. 
 

DADOS REFERENTES AO LOCAL DE ESTÁGIO. 
 
Setor/Unidade / Departamento: _____________________________________________ 
 
Nome do (a) supervisor (a):  _______________________________________________ 
 
Cargo ou função:  _______________________________________________________  
 
Formação Profissional ___________________________________________________ 
 
Ramal: _______________________________________________________________ 
 

Avaliação do estágio 
 
1. Em que a realização do estágio contribuiu para a sua Unidade? _______________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________. 
 

As atividades programadas foram desenvolvidas pelo Estagiário? 
 

 de forma integral                                      de forma parcial. Por que? __________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________.  
 

A orientação por parte do (a) Professor (a) do Curso no qual o Estagiário está 
matriculado ocorreu: 

 sempre                  às vezes                        nunca  
 
De que forma ? 
______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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II.  Avaliação do Estagiário (individual) 

 
IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 
Nome :________________________________________________________________ 
 
Curso: ________________________________________________________________ 
 
Período de Estágio: início _____/_____/_____             término: ______/_____/_______ 

 
Critérios para avaliação: 

   MB      B      R     I 
 
Assiduidade 

    

 
Criatividade 

    

 
Iniciativa 

    

 
Responsabilidade 

    

 
Conduta 

    

 
Domínio do Conhecimento Técnico 

    

 
Domínio de habilidades necessárias ao 
desempenho 

    

 
Outros 

    

 
 Total de Horas Efetivamente Realizadas do Início ao Fim do Presente Estágio: ______ 
 
Com base na avaliação, emita parecer sobre o desempenho do/da estagiário.________ 
 
 
 
Houve acompanhamento pelo Professor (a) Orientador (a)? 
  Sim   Não 

   
  

Curitiba, ____ de _______________ de 20___ 
 
 

-------------------------------------------------------------- 
Assinatura do Supervisor (a) de Estágio 
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Parecer da COE - (em se tratando de alunos da UFPR) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Com base nos itens 2 e 3, emitir Certificado para o (a) Estagiário (a). 
  Sim   Não 

   
 

 
Com base no item 4, emitir Certificado para o (a) Professor (a) Orientador (a). 
  Sim   Não 

   
 

 
Curitiba, _______de__________ de 20_______ 

 
 

----------------------------------------------
 Assinatura - COE   
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