
 

Relatório de Atividades de Estágios 

O Relatório de Atividades (inciso IV do artigo 7º da Lei Nº 11.788/2008) deve ser preenchido pelo 
Estagiário e pelo Supervisor da Parte Concedente em 03 (três) ou 04 (quatro) vias, neste caso se 
houver Agente de Integração, bem como ser incorporado ao respectivo Termo de Compromisso 
(TCE), pois integra o processo de acompanhamento do estágio. Seu preenchimento é compulsório, 
devendo ser entregue na secretaria, no mínimo, a cada 06(seis) meses de atividades e ao término do 
estágio. 
 

DADOS DO ESTUDANTE-ESTAGIÁRIO 

Nome: 

Curso: Período: 

E-mail: Telefone: 

Modalidade do estágio  Estágio obrigatório  Estágio não-obrigatório 

DADOS DA PARTE CONCEDENTE 

Período do estágio:     /       /       até       /      /      Carga horária total: 

Nome da Parte Concedente: 

Telefone da Parte Concedente: 

Nome do Supervisor da Parte Concedente: 

Formação/Cargo do Supervisor da Parte Concedente: 

E-mail do Supervisor da Parte Concedente: 

Setor onde o estágio é desenvolvido: 

INFORMAÇÕES A SEREM PREENCHIDAS PELO ESTUDANTE-ESTAGIÁRIO: 

1. As instalações, equipamentos e recursos são compatíveis e adequados para o desempenho de suas atividades?                              

  Sim                       Não 

2. No seu ambiente de trabalho as medidas de prevenção e proteção contra eventuais riscos e acidentes são 

efetivas?                                               Sim                       Não 

3. O estágio permite conhecer a organização, oportunizando a realização de práticas profissionais importantes 

para a sua formação profissional?                    Sim                       Não 

4. As atividades que realiza permitem a aprendizagem e a aplicação prática dos conteúdos curriculares do seu 

curso?                                                  Sim                         Não 

5. O estágio está de acordo com o Plano de Atividades, elaborado e entregue juntamente com o Termo de 

Compromisso de Estágio?                        Sim                       Não 

6. Como você avalia a orientação recebida para desenvolver as atividades propostas pelo estágio? 

            Ótimo                    Boa                  Regular 

7. Houve acompanhamento e feedback sistemático pela Parte Concedente no desempenho das suas atividades?                                                                  

 Sim                       Não 

8. Descreva as principais atividades desenvolvidas durante o estágio: 

 

 



9. Destaque pontos positivos e negativos sobre as atividades desenvolvidas durante a realização do estágio: 

 

 

 

INFORMAÇÕES A SEREM PREENCHIDAS PELO SUPERVISOR DA PARTE CONCEDENTE: 

Facilidade de 
aprendizagem 

 Aprende com 
muita dificuldade 

 Aprende com 
alguma dificuldade. 

 Aprende com 
relativa facilidade. 

 Aprende facilmente. 

Interesse 

 

 

 Desinteressado. 
Não faz perguntas. 

 Demonstra algum 
interesse pelo que 
lhe é ensinado. 
Raramente faz 
perguntas. 

 Demonstra 
interesse pelo que 
lhe é ensinado. Faz 
perguntas. 

 Demonstra  grande 
interesse pelo que lhe é 
ensinado. Faz perguntas 
necessárias e 
pertinentes. 

Responsabilidade  Deixa de cumprir 
tarefas que lhe são 
atribuídas. 

 Seguidamente 
precisa ser lembrado 
para cumprir suas 
tarefas. 

 Dificilmente 
precisa ser lembrado 
de suas tarefas. 

 É inteiramente 
responsável, cumprindo 
suas tarefas. 

Cooperação  Raramente presta 
auxílio aos colegas, 
negando-se 
freqüentemente a 
colaborar. 

 Geralmente não 
se nega a colaborar, 
mas nem sempre o 
faz com boa 
vontade. 

 Demonstra boa 
vontade em 
colaborar quando 
solicitado, 
oferecendo às vezes 
auxílio aos colegas. 

 Está sempre disposto 
a cooperar com os 
colegas, oferecendo 
auxílio e colaboração. 

Qualidade  Sempre apresenta 
trabalhos de baixa 
qualidade. 

 Geralmente os 
trabalhos que 
apresenta são de 
baixa qualidade. 

 Frequentemente 
os padrões de 
qualidade nos 
trabalho que 
apresenta são bons. 

 Sempre apresenta 
trabalhos de boa 
qualidade. 

Disciplina 

 

 Ignora as normas 
estabelecidas. 

 Costuma não 
cumprir as normas 
estabelecidas. 

 Geralmente 
cumpre as normas 
estabelecidas. 

 Sempre age de acordo 
com as normas 
estabelecidas. 

Descreva as principais atividades que o(a) estagiário(a) desenvolveu: 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do Estudante-Estagiário 

 

 

_______________________________ 

          Supervisor da Parte Concedente 

 

 

______________________________ 

Assinatura da Instituição de Ensino 

 

 


