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 (a ser preenchida pelo estagiário) 

 

ESTAGIÁRIO (A):____________________________________________________ 

CURSO:_____________________________________TURMA:____________ 

LOCAL DO ESTÁGIO:_____________________________________________ 

PERÍODO DO ESTÁGIO:______/_______/_____ A ______/_____/______ 

 

1- As atividades programadas e/ou desenvolvidas estavam de acordo com a formação 

acadêmica oferecida? 

(   ) Sim        (   ) Não 

 

1.1 - Destaque as atividades desenvolvidas que não estavam incluídas no seu programa 

de estágio: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.2 - Quais os conhecimentos e técnicas, adquiridos em seu curso, que foram aplicados 

durante o estágio? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.3 - O estágio proporcionou-lhe novos conhecimentos e técnicas que não foram vistos 

durante o seu curso? 

 

(    )Sim    (   ) Não 

Descreva-os: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1.4 - Que disciplinas do seu curso foram úteis ao desenvolvimento das atividades 

citadas? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.5 - Que dificuldades você encontrou neste período para o desenvolvimento 

de seu estágio? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.6 - De que maneira foram resolvidas? Ou não foram resolvidas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.7 - O Estágio ofereceu condições de aplicação de conhecimentos teóricos em 

atividades práticas? 

(   )Sim    (   ) Não 

Em caso de reposta negativa, justifique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.8- A orientação recebida pelo professor orientador foi adequada e suficiente para 

consecução do estágio? 

(   )Sim    (    ) Não 

Comente: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.9- O coordenador de estágio atendeu e sanou suas dúvidas com relação aos 

encaminhamentos para realização do estágio de forma satisfatória? 

(   )Sim    (   ) Não           Comente: 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2 - Como você avaliaria o seu aproveitamento de estágio em relação a sua formação 

profissional? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.1 - Como foi seu relacionamento com os funcionários do local onde estagiou? 

 

(   ) Bom             (   ) Regular             (    ) Deficiente 

Comente, se desejar: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


