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Carga
a horária do Estágio:
E
_____ horas semanais

____ 1º Semestre _____ 2º Semesstre
Aluno:

Ano: __
_______
DRE:

I. DADOS D
DA UNIDADE
E CONCEDE
ENTE
Unidade:
Endereço:
Telefone:

CN
NPJ:

Nome do Reesponsável peelo Projeto:
Cargo/Funçção:
Formação P
Profissional
Registro Proofissional:
II. AVALIA
AÇÃO DO AL
LUNO
De acordo ccom o desen
nvolvimento do estágio, aavalie o alun
no quanto ao
os fatores abbaixo, utiliza
ando um doss
seguintes graus:
1 – Insuficieente

2 – Suficiente

FATORES
Facilidade dde compreensãão
Nível de connhecimento teeórico
Organizaçãoo e método noo trabalho
Iniciativa e iindependênciaa
Cooperação
Interesse
Assiduidadee
Pontualidadde

3 – Bom

4 – Ex
xcelente

DEFINIÇÕE
D
S
GRAU
Rapidez e faccilidade de in
nterpretar, pôrr em prática oou entender ass
informações vverbais ou esccritas.
Conhecimentto demonstraado no cum
mprimento daas atividades,
tendo em vistta a escolaridaade do aluno.
Uso de meioss racionais vissando melhorar a organizaçção para a boaa
realização doo trabalho.
Capacidade de procurar novas soluçções dentro dos padrõess
adequados.
Atuação juntto a outras pessoas no sen
ntido de conttribuir para o
alcance de um
m objetivo com
mum.
Envolvimentoo natural paraa o desenvolvim
mento das tareefas.
Comparecimeento nos diaas exigidos, cumprindo o número dee
horas/dias.
Comparecimeento na ho
ora determinaada para o início doss
trabalhos.

Responsabillidade

Cumprimentoo das atribuiçõ
ões e deveres decorrentes ddotrabalho.

Zelo pelo m
material da Uniidade

Cuidado dem
monstrado pelo
o material utiliizado.

Sociabilidadde e desembarraço

Facilidade e espontaneid
dade com qu
ue age frentte a pessoas,
fatos e situaçõões.

Postura proffissional

Atitude adequuada no desem
mpenho das atividades.

Escola Politécnicca da UFRJ
Prédio do Centro de Tecnologia – Bloco A
ndão – Rio de Janeiro
Cidade Universittária ‐ Ilha do Fun
Tel: +55 21 25622‐7064

III. AVALIAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO PELO RESPONSÁVEL
O ajustamento do aluno ao projeto foi considerado:
( ) Suficiente

( ) Regular

( ) Insuficiente

O aluno teve dificuldade em executar as tarefas que lhe foram atribuídas?
( ) Sim

( ) Não

Em caso positivo, quais?

Os resultados apresentados pelo aluno foram satisfatórios?
( ) Sim

( ) Não

Cite alguma contribuição significativa dada pelo aluno.

Período do Estágio: de

___/___/______

Carga horária total do estágio:

a

___/___/______

horas.

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

Data:

___/___/______
___________________________________________________
Assinatura do Responsável pelo Projeto

___________________________________________________
Assinatura do Membro da Comissão de Estágio do Curso
Nome:_______________________________________

___________________________________________________
Assinatura do Professor Orientador de Estágio
Nome:_______________________________________

______________________________________________________
Assinatura do Aluno

Escola Politécnica da UFRJ
Prédio do Centro de Tecnologia – Bloco A
Cidade Universitária ‐ Ilha do Fundão – Rio de Janeiro
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