FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO
Documento a ser preechido pelo Professor/Profissional Supervisor
quaisquer dúvidas escreva para: daniel.ribeiro@ufes.br

Nome do Estagiário(a):

[nome do aluno]

Nome do Supervisor:

[nome do profissional/professor]

Nome da Empresa/Laboratório:

[Empresa ou Laboratório na UFES]

Obs: preencher cada item com notas na
faixa indicada em cada aspecto. Soma
automática.
Aspectos Pessoais

Subtotal

:

0

:

0

:

0

Assiduidade e cumprimento do horário
Disciplina e responsabilidade
Sociabilidade
Cooperação

Valor: 0 a 0.4 por
item

Interesse

Aspectos Profissionais

Subtotal

Qualidade do trabalho
Espírito inquisitivo
Iniciativa e autodeterminação

Valor: 0 a 1 por item

Conhecimentos

Avaliação Escrita
Qualidade do texto
Qualidade dos resultados

Subtotal
Valor: 0 a 2 por item

NOTA ATRIBUIDA PELO PROFISSIONAL SUPERVISOR

0

NOTA ATRIBUIDA PELO PROFESSOR SUPERVISOR

0

NOTA FINAL

0

Observações sobre o(a) estágiário(a):

Voce trabalharia com este aluno novamente?

Assinatura do Supervisor

Sim

Não

Assinatura do Coordenador de Estágio

AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO

Definição
dos critérios de avaliação

Aspectos Pessoais
Assiduidade e cumprimento do
horário

Respeitar os horário estipulados em seu plano de trabalho. Frequentar os locais predeterminados
para exercer as atividades de estágio

Disciplina e responsabilidade

Observância das normas internas, discrição quanto aos assuntos sigilosos e zelo pelo patrimônio

Sociabilidade

facilidade de se integrar com os colegas e no ambiente de trabalho

Cooperação

disposição para cooperar com os colegas e atender prontamente as atividades solicitadas

Interesse

comprometimento demonstrado para as tarefas a serem realizadas

Aspectos Profissionais
Qualidade do trabalho
Espírito inquisitivo
Iniciativa e autodeterminação
Conhecimentos

considerar o que seria desejável
disposição de esforço para aprender, curiosidade teórica e científica
capacidade para realizar seus objetivos de estagiário(o) sem influências externas
científico e técnico demosntrados no desenvolvimento das atividade programadas

Avaliação Escrita
Qualidade do texto
Qualidade dos resultados

Considerar relevância do conteúdo teórico e apreensão prática das atividades. Correção da
lingua portuguesa. Compreensão da importância das atividades na Indústria do P&G.
Considerar volume e qualidade do resultados. Apresentação, discussão e conclusões tiradas dos
resultados. Relevância dos resultados

