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CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO PELA CONCEDENTE 

Identificação do estagiário 
Nome Matrícula 

  

Identificação da empresa 
Nome da empresa CNPJ 

  
Nome do Supervisor de Estágio da empresa Contato 

  

1 - Assiduidade - Observe o cumprimento dos horários preestabelecidos, considerando: 
atrasos, faltas e solicitações de saída.  
 Não atrasa, não falta e não solicita saídas antecipadas. 
 Algumas vezes atrasa, falta ou solicita saídas antecipadas. Justifica. 
 Algumas vezes atrasa, falta ou solicita saídas antecipadas. Não justifica. 
 Frequentemente atrasa, falta e/ou solicita saídas antecipadas. Não justifica. 

 
2 - Iniciativa -Considere a disposição para procurar a solução de problemas e a proposição 

de ideias.  
 Procura a solução de problemas e propõe ideias espontaneamente. 
 Procura a solução de problemas e propõe ideias apenas quando solicitado. 
 Não procura soluções e não propõe ideias.  
 Para solucionar problemas precisa de orientação e segue ideias existentes. 

 
3 – Interesse – Observe a vontade e o esforço em aprender e a desempenhar as 

atividades programadas. 
 Tem especial interesse em aprender e desempenhar as atividades e sempre 

solicita outras. 
 Interessa-se em aprender e desempenhar atividades e aceita outras adicionais. 
 Faz estritamente o necessário, aprendendo apenas as atividades obrigatórias.  
 Não tem interesse em aprender e não demonstra satisfação pelas atividades. 

 
4 – Responsabilidade – Considere a forma como desempenha suas tarefas e a confiança 

que inspira quando lhe são atribuídas.  
 É de inteira confiança, sempre preocupado com as tarefas atribuídas. 
 Não precisa ser lembrado sobre as tarefas que deve realizar, demonstrando ser 

merecedor de confiança. 
 Pode-se contar com ele desde que se sinta controlado. 
 Não consegue assumir tarefas e não responde por elas. 
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5 – Qualidade de trabalho – Considere a exatidão buscada e apresentada nos trabalhos 
realizados.  
 Trabalho de excelente qualidade. 
 Número aceitável de erros, face ao volume de trabalho realizado. 
 Necessita de uma inspeção mais acentuada nas suas tarefas. 
 Trabalho de qualidade insatisfatória. 

 

Comentários adicionais sobre o desempenho do estagiário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: _______________ 

 

 

Assinatura do Supervisor de estágio 
  


