
FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PELO PROFESSOR
ORIENTADOR IFBAIANO

NOME DO ESTAGIÁRIO:
TELEFONE: 

ENDEREÇO: 

E-MAIL: 

LINHA DE PRODUÇÃO: 

DEPARTAMENTO/ SETOR ONDE TRABALHA: 

SUPERVISOR DE ESTÁGIO:

HORÁRIO DE TRABALHO: 

INICIO DE ESTÁGIO: TÉRMINO DE ESTAGIO:

PROFESSOR ORIENTADOR DO IFBAIANO:

LEMBRETE:
-  Durante  o  estágio  curricular,  o  aluno  deverá  manter  contatos  regulares  com a escola  (Núcleo  de
Relações Institucionais/ Prof. Orientador);
-  O  relatório  final  do  estágio  deverá  ser  elaborado  conforme  orientação  do  IFBAIANO/CATU  e
apresentado à escola num prazo máximo de 60 dias após o término do estágio.

AVALIAÇÕES

1 ª ENTREVISTA: _____/_____/_____ NOTA 1ª ENTREVISTA

2ª ENTREVISTA: _____/_____/_____ NOTA 2ª ENTREVISTA

3ª ENTREVISTA: _____/_____/_____ NOTA 3ª ENTREVISTA

MÉDIA FINAL DA AVALIAÇÃO
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1ª ENTREVISTA
ATENÇÃO: O aluno deverá devolver esta folha preenchida após completar 1/3 do seu período de
estágio curricular.

1. Lista das atividades desenvolvidas:

2. Recebeu treinamento?  Sim     Não
Especifique:

3. Está sentindo dificuldade de adaptação?  Sim     Não
Quais?

4. Que tipo de acompanhamento você recebe por parte da empresa?

5. Você se sente seguro em relação à execução dos trabalhos solicitados?  Sim    Não

Comentários do estagiário:

Avaliação do professor:

Catu, _____ de _______________________ de ___________

______________________________________         _____________________________________
                  Assinatura do aluno                                                  Assinatura do professor 
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2ª ENTREVISTA
ATENÇÃO: O aluno deverá devolver esta folha preenchida após completar 2/3 do seu período de
estágio curricular.

1. Listagem das atividades desenvolvidas: 

2. Recebeu treinamento entre a 1ª e a 2ª entrevista?  Sim     Não
Quais?

3. Caso tenha havido dificuldades na 1ª etapa do estágio, elas foram superadas?  Sim  Não

4. Surgiram outras dificuldades?   Sim    Não   
Quais?

5. Continua recebendo o mesmo tipo de acompanhamento por parte da empresa?  Sim  Não

6. Qual(s) a(s) disciplina(s) do curso que está(ão) mais relacionada(s) com as atividades durante
o estágio?

Comentários do estagiário:

Avaliação do professor:

Catu, _____ de _______________________ de ___________

______________________________________         _____________________________________
                  Assinatura do aluno                                                  Assinatura do professor
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3ª ENTREVISTA
ATENÇÃO: O aluno deverá devolver esta folha preenchida na última semana do seu período de
estágio curricular.

CLASSIFIQUE AS QUESTÕES DE 1 A 6 DE ACORDO COM A LEGENDA ABAIXO:
F= fraco            R= regular           B= bom           O= ótimo

1. Conhecimentos teóricos em sua área de formação que o IFBAIANO/CATU lhe ofereceu
2. Habilidades práticas proporcionadas pelo IFBAIANO/CATU
3. Nível de aproveitamento no estágio das habilidades adquiridas nas aulas práticas
4. Participação do IFBAIANO/CATU no processo de encaminhamento de estágio
5. Acompanhamento do IFBAIANO/CATU no seu estágio curricular
6. Relacionamento com o Supervisor do estágio

7. Descreva os tipos de métodos, práticas, tabelas e manuais que você utilizou na execução de
suas atividades, citando aqueles que você não tenha aprendido durante o curso.

8. Relacione os equipamentos utilizados na execução de suas tarefas e, se houver, cite aqueles
que você desconhecia.

Catu, _____ de _______________________ de ___________

______________________________________         _____________________________________
                  Assinatura do aluno                                                  Assinatura do professor
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