
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
ESCOLA POLITÉCNICA 
CURSO DE ENGENHARIA ___________ 

Relatório de Avaliação de Estágio
 em Empresas ou Instituições conveniadas com a UFRJ

_____ OBRIGATÓRIO ____ NÃO OBRIGATÓRIO

ALUNO: ____________________________________________   DRE____________________

Semestre:                                 Ano:

I. DADOS DA EMPRESA

    Nome da Empresa/Instituição: _________________________________________________________________
    Endereço:___________________________________________________________________________________
    Telefone: ________________________________
    Nome do Responsável pelo Estagiário: ___________________________________________________________
    Cargo/Função: _______________________________________________________________________________
    Formação Profissional: ________________________________________________________________________

II. AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

De acordo com o desenvolvimento do estágio, avalie o estagiário quanto aos fatores abaixo, utilizando um dos 
seguintes graus:
1 – Insuficiente 2 – Suficiente 3 – Bom 4 – Excelente

FATORES DEFINIÇÕES GRAU
Facilidade de compreensão Rapidez e facilidade de interpretar, pôr em prática ou entender 

as informações verbais ou escritas.
Nível de conhecimento teórico Conhecimento demonstrado no cumprimento de estágio, tendo 

em vista a escolaridade do aluno.
Organização e método no trabalho Uso de meios racionais visando melhorar a organização para a 

boa realização do trabalho.
Iniciativa e independência Capacidade  de  procurar  novas  soluções  dentro  dos  padrões 

adequados.
Cooperação Atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir para o 

alcance de um objetivo comum.
Interesse Envolvimento  natural  para  o  desenvolvimento  das  tarefas  e 

conhecimento da Empresa.
Assiduidade Comparecimento nos dias exigidos,  cumprindo o número de 

horas/dias.
Pontualidade Comparecimento  na  hora  determinada  para  o  início  dos 

trabalhos.
Responsabilidade Cumprimento das atribuições e deveres decorrentes do estágio.
Zelo pelo material da Empresa Cuidado demonstrado pelo material utilizado.
Sociabilidade e desembaraço Facilidade  e  espontaneidade  com que  age  frente  a  pessoas, 

fatos e situações.
Postura profissional Atitude adequada no desempenho das atividades na Empresa.
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III. AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PELO SUPERVISOR NA EMPRESA

O ajustamento do estagiário à empresa foi considerado:
(    ) Suficiente (    ) Regular (    ) Insuficiente

O estagiário teve dificuldade em executar as tarefas que lhe foram atribuídas?
(    ) Sim (    ) Não Em caso positivo, quais?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Os resultados apresentados pelo estagiário foram satisfatórios?
(    ) Sim (    ) Não

Se a empresa necessitasse de um novo funcionário, indicaria o estagiário?
(    ) Sim (    ) Não

Cite alguma contribuição significativa dada pelo estagiário:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Período do Estágio:  de      /      /       a      /      /    

Carga horária total do estágio:   ________ horas.

Obs.: Caso seja necessário, utilize o espaço abaixo para comentários adicionais:

Data:
Assinatura e carimbo do Responsável pelo estagiário na Empresa:

Data:
Assinatura e carimbo do Coordenador do curso ou Membro da Comissão de Estágio do curso:
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