ESTAGIÁRIO (A)

SETOR

LOCAL

MATRÍCULA

CARGA-HORÁRIA

Prezado Estagiário(a):
Este momento tem como objetivo avaliar o Estágio Supervisionado que você desenvolveu neste semestre. Portanto, solicitamos que você responda às
questões de forma sincera e cuidadosa. Desta forma, estará colaborando com o aperfeiçoamento das atividades educacionais, com a melhoria da
qualidade do curso, possibilitando que suas expectativas em relação ao mesmo possam ser alcançadas.
Assinale a avaliação que você faz para cada um dos quesitos abaixo, de acordo com o seguinte critério:

1. Não sei responder
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2. Nunca / Insuficiente

3. Às vezes / Regular

4. Quase sempre / Bom

5. Sempre / Muito bom

Atendeu suas expectativas com relação aos objetivos de sua atuação profissional?
Possibilitou aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no curso?
Ofereceu embasamento teórico e prático suficiente para a realização das atividades?
Permitiu conhecer a organização da Unidade Concedente, transmitindo experiências úteis para o futuro exercício profissional?

Apresentou objetivos claros no plano de trabalho?
Alcançou os objetivos estabelecidos no plano de trabalho?
Apresentou carga horária suficiente para desenvolver as atividades propostas no plano de trabalho?
A organização do plano de trabalho e a metodologia empregada favoreceram a aprendizagem?

Contribuiu para a formação profissional do aluno?

10 Ajudou a confirmar ou repensar sua escolha profissional?

O ESTÁGIO
1 Atendeu suas expectativas com relação aos objetivos de sua atuação profissional?
2 Possibilitou aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no curso?
3 Ofereceu embasamento teórico e prático suficiente para a realização das atividades?
4 Permitiu conhecer a organização da Unidade Concedente, transmitindo experiências úteis para o futuro exercício profissional?
5 Apresentou objetivos claros no plano de trabalho?
6 Alcançou os objetivos estabelecidos no plano de trabalho?
7 Apresentou carga horária suficiente para desenvolver as atividades propostas no plano de trabalho?
8 A organização do plano de trabalho e a metodologia empregada favoreceram a aprendizagem?
9 Contribuiu para a formação profissional do aluno?
10 Ajudou a confirmar ou repensar sua escolha profissional?

A UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO
1 Apresentou estrutura suficiente que possibilitasse o desenvolvimento desta etapa do estágio?
2 Proporcionou condições para o desenvolvimento e aproveitamento do estágio?
3 Forneceu informações / orientações antes da execução de tarefas específicas?
4 Propiciou algum treinamento ou curso durante o desenvolvimento do estágio?

AUTOAVALIAÇÃO
1

Tomei conhecimento previamente sobre o plano de trabalho proposto pelo estágio?

2

Fui pontual e permaneci nas atividades do estágio do início ao término do horário?

3

Adquiri conhecimento anterior suficiente para acompanhar o estágio deste período?

4

Estive sempre atento e envolvido nas atividades propostas?

5

Estudei profundamente os casos / situações que se apresentaram ao longo do estágio?

6

Consultei a bibliografia indicada para os casos / situações que se apresentaram?

7

Procurei pelo supervisor do estágio para orientação e esclarecimento de dúvidas?

8

Procurei pelo orientador do estágio para orientação e esclarecimento de dúvidas?

9

Mantive bom relacionamento com o supervisor e funcionários da unidade concedente?

10 Mantive bom relacionamento com o orientador do estágio?
11 Demonstrei habilidade para trabalhar em grupo?
OS DADOS ILEGÍVEIS OU QUE FIRAM A LEI DO ESTÁGIO Nº 11.788 PODERÃO INVALIDAR ESTE DOCUMENTO
AVALIAÇÃO FINAL E SUGESTÕES:

ASSINATURA DO ESTAGIÁRIO:

