
                                                                                 
 

 

 

 

 
 

ANEXO F 

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 
Preenchido pelo (a) estagiário (a) 

 

Esta Avaliação tem o objetivo de levantar dados sobre o desenvolvimento do estágio. Não existe resposta certa ou errada, o 

importante é sua opinião com relação a sua vivência. 

Empresa: __________________________________ Telefone: ___________________________ 
Setor de Estágio: ____________________________ Supervisor: _________________________ 
Estagiário: _________________________________ Curso: _____________________________ 
Inst. de Ensino: _____________________________ Período: ____________________________ 

           

Assinale com X a opção que melhor retrate a sua realidade e em seguida comente a sua resposta 

Descrição Sim Em Parte. Por quê? Não. Por quê? 

As atividades desenvolvidas no campo 

estavam em conformidade com o 

programa de estágio 

   

Houve devida orientação ao iniciar 

cada atividade programada 

   

Foi possível identificar a finalidade das 

atividades de estágio 

   

O estágio permitiu a convivência com 

outros profissionais, de modo a 

desenvolver seu espírito de equipe. 

   

Os conhecimentos teóricos, aprendidos 

na curso superior, foram utilizados 

na execução das atividades de 

estagio 

   

Sentiu-se a vontade para sugerir ou 

executar mudanças nas atividades 

desenvolvidas 

   

Aconteceram encontros com o 

supervisor de campo para avaliar 

seu desempenho 

   

O seu supervisor da empresa orientou o 

desenvolvimento do trabalho final 

de curso 

   

Você indicaria essa empresa para outro 

colega estagiar 

   

1. Além dos conhecimentos acadêmicos, quais habilidades foram desenvolvidas durante a execução do estágio? 

(    ) Capacidade de analisar situações (    ) Diferenciar comportamento ético e não ético 

(    ) Capacidade de argumentação (    ) Capacidade de tomar iniciativa 

(    ) Criatividade para a resolução de problemas (    ) Outros_______________________________ 

 

2. Quais foram as contribuições do estágio para sua vida profissional? 

Aperfeiçoamento técnico-profissional Conhecimento do mercado de trabalho 

Conhecimento de outras áreas de atuação Conhecimento da realidade interna da empresa 

Reafirmação da escolha profissional Demonstração da necessidade de estudo contínuo 

Outros ______________________________________  

 

3. Encontrou alguma dificuldade para executar o seu estágio? Quais? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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 “...grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.” Sl 126,3 

 

____________________________________ 

Assinatura do Estagiário 
 


