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AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO 
(Feita pela Estagiário) 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 
Nome do Estagiário: _____________________________________________________________________________ 
Curso: ________________________________________________________________________________________ 
(      ) Cursando ______ Série ______ Módulo ______ Período 
(      ) Integralizou a Carga Horária do Curso (ICHC)*             Semestre /Ano de Integralização:_______/__________ 
 
AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 
1. Em termos gerais, a supervisão realizada pela Entidade Concedente de Estágio durante o estágio foi: 

(     ) Ótima      (      ) Boa     (      ) Regular      (      ) Péssima 
2. Em termos gerais, a orientação realizada pelo IFNMG - Campus Almenara durante o estágio foi: 

(     ) Ótima      (      ) Boa     (      ) Regular      (      ) Péssima 
3. Mencione, se julgar importante, alguns fatos ocorridos e/ou atividades desenvolvidas, durante o estágio, que você 
considerou: 
Positivos:_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
Negativos:______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
4. Durante o estágio você participou de algum curso dentro da Entidade Concedente de Estágio. Caso afirmativo, qual (is)? 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
5. Quais as disciplinas do seu curso que mais contribuíram para o desenvolvimento de suas atividades? 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
6. Os conhecimentos adquiridos ao longo de seu curso técnico/superior mostraram-lhe suficientes para o seu estágio?                 

(      ) Sim        (      ) Não 
7. Quais os conteúdos que acharia conveniente que fossem agregados ao curso técnico/superior que você cursou? 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
8. Em termos gerais, neste momento em que finaliza o seu estágio, que percentual você daria, de 0 a 100, para: 

• Dedicação pessoal ao estágio:                                               __________% 
• Aprendizagem adquirida no estágio:                                     __________% 
• Relacionamento com outros funcionários:                            __________% 
• Relacionamento com o supervisor do estágio:                      __________% 
• Relacionamento com o professor orientador do estágio:      __________% 
• Atendimento da empresa/instituição:                                    __________% 
• Seu curso técnico/superior:                                                   __________% 

 
 

____________________________, de ___________________ de ________. 
 
 

___________________________________________ 
Estagiário 

 
* Concluiu com aproveitamento todas as disciplinas/módulos que integram a estrutura curricular do curso, excluindo-se estágios e defesas de TCC, entre outras 
atividades que não pressuponham a presença regular do aluno nas dependências da instituição. 


