
 
 

A Ficha de Avaliação de Estágio DEVERÁ ser preenchida pela EMPRESA e ENTREGUE pelo Aluno(a) ao Prof. 
Adalberto por e-mail  Adalberto.fiorelli@etec.sp.gov.br  no último mês ANTES do TÉRMINO do estágio, para 

que as horas sejam validadas e lançadas em seu Histórico escolar. 
 

Ficha de Avaliação de Desempenho do Estagiário 
 

(DEVE ser preenchida pela empresa/instituição concedente ao término do Estágio) 
 

Nome do Estagiário:___________________________________________________ 
Empresa Concedente: _________________________________________________ 
Ramo de Atividade: ___________________________________________________ 
Setores de Estágio: ___________________________________________________ 
Nome do Supervisor de Estágio (empresa)_________________________________ 
Início do Estágio: ____ / ____ /______   Término do Estágio: ____ / ____ / _____ 
N.º Total de Horas: _______________ 
 
Grau de Desempenho: MB=Muito Bom    B=Bom   R=Regular   I=Insatisfatório 
 

Qualidade de Trabalho MB B R I Qualidades Pessoais MB B R I 
Exatidão 
 

    Participação     

Manuseio do Equipamento 
 

    Iniciativa     

Utilização do Tempo de 
Trabalho 

    Capacidade de Aprender     

Utilização de Materiais 
 

    Aceitação de Responsabilidades     

Produção – Ritmo de Trabalho 
 

    Pontualidade e Freqüência     

Outras Avaliações:     Cumprimento das Normas 
Internas 

    

     Relacionamento com a Empresa 
 

    

     Relacionamento com Superiores 
 

    

     Relacionamento com Colegas 
 

    

 
 
Quanto ao Curso 
A formação que o curso oferece ao estagiário: 
(   ) Ultrapassa as exigências. 
(   ) Satisfaz as exigências. 
(   ) Não satisfaz as exigências.(Neste caso, relate abaixo em que aspectos o 
curso deve dar melhor preparação) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 



 
 

A Ficha de Avaliação de Estágio DEVERÁ ser preenchida pela EMPRESA e ENTREGUE pelo Aluno(a) ao Prof. 
Adalberto por e-mail  Adalberto.fiorelli@etec.sp.gov.br  no último mês ANTES do TÉRMINO do estágio, para 

que as horas sejam validadas e lançadas em seu Histórico escolar. 
 

O curso responde às necessidades atuais do setor produtivo? 
(   ) Sim 
(   ) Não. Por quê? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Sugestões 
(Apresente quaisquer observações ou sugestões que julgar necessárias para o 
aprimoramento da formação profissional e humana dos nossos alunos) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Informações fornecidas por: 
Nome: _____________________________________________________________ 
Cargo: ______________________________ 
Data: ______ / ______ / _______ 

 
 
 
 

____________________________________ 
(Assinatura e carimbo do Supervisor do Estágio da Empresa) 

 


