MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO CAMPUS COMUNIDADE - CICC

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIÁRIO PELA EMPRESA
1. Nome do Estagiário: _______________________________________________________
2. Nome da Empresa: ____________________________________________________________
Categoria: _____________________________________________________________________
( )Privada ( )Federal ( ) Estadual ( ) Municipal
Endereço: ___________________________________________
Caixa Postal: _______
Cidade: ________________________________
UF: ______
CEP: _______________
Fone: _________________
Fax: ________________
Email:________________________________________________________________
3. Atividades da Empresa
Principal: ______________________________________________________________________
Secundária: ____________________________________________________________________
Outros: ________________________________________________________________________
4. Identificação do Supervisor do Estágio: _____________________________________________
Nome: ________________________________________________________________________
Qualificação: __________________________________________________________________
Cargo na Empresa: ______________________________________________________________
CREA /CRMV:__________________________________________________________________
5. Acompanhamento do Estágio:
a) O estagiário correspondeu às expectativas da Empresa
( )Sim
( )Não
Justifique: _____________________________________________________________________

b) Cite as atividades desempenhadas pelos estagiários:
Com eficiência: __________________________________________________________________
Com dificuldades: ________________________________________________________________
c) Se houver interesse por parte da Empresa em contratar o estagiário, você o indicaria?
( )Sim
( )Não
6. Adequação Curricular
a) Citar os assuntos referentes às aulas teóricas e práticas que deverá merecer maior atenção em
nosso currículo escolar, indispensáveis em sua Empresa.
______________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________
b) Que sugestões a Empresa tem a oferecer para que a escola possa preparar melhor seus futuros
técnicos.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Informações importantes para a Escola.
a) Quantas vagas a Empresa dispõe por períodos abaixo para receber estagiários?
Dezembro
nº de vagas:
setor:
Janeiro
nº de vagas:
setor:
Julho
nº de vagas:
setor:
b) Condições que a Empresa pode oferecer para a realização do Estágio:
( )Alimentação
( )Alojamento
( )Transporte
( )Remuneração

OBS: 1. Em cada item abaixo avalie o estagiário de 0 a 10 pontos.
3. Faça a somatória e dê a nota do estágio . (Total máximo = 100 pontos)
Avaliação Quantitativa

Pontuação

1. Apresentação Pessoal: zelo demonstrado, tendo em vista aspecto de asseio pessoal,
adequado no vestir, etc.
2. Sociabilidade: Facilidade de se integrar com o pessoal do ambiente de trabalho.
3. Assiduidade: Ausência de faltas e cumprimento integral do horário das atividades.
4.Responsabilidade: Cumprimento das tarefas e zelo pelo patrimônio da empresa.
5.Cooperação: Facilidade em executar trabalhos em grupo, demonstrando percepção
das necessidades do outro, auxiliando-o e apresentando boa vontade quando solicitado.
6. Interesse: Demonstrado em tonalidade, desejo de informar-se e aprender.
7. Iniciativa: Qualidade de saber agir mesmo sem a presença do orientador.
8. Criatividade: Capacidade de sugerir, projetar ou executar modificações ou inovações.
9. Qualidade de Trabalho: Considerar a qualidade de trabalho tendo em vista o que seria desejável.
10. Conhecimento: Conhecimento demonstrado no desenvolvimento das atividades.
TOTAL DE PONTO
2. Preencha todos os itens.
Colinas do Tocantins,____ de _________________ de ________.

Supervisor de Estágio
(Carimbo/ Assinatura)
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