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RELATÓRIO A - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
 

Nº ACTC: ____________  RM: _____________      EMAIL: __________________________________  

Nome:  __________________________________________________________________________  

Curso:  __________________________________________________________________________  

Período: ___/___/_____ a ___/___/_____         Total de horas trabalhadas no período: _______horas 

 
1.  Atividades desenvolvidas nesse período: 

 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

  

   

 
2.  Relacione os problemas encontrados ou situações ocorridas durante esse período, referente a metodologia, 

cronograma, desempenho pessoal, orientação recebida, conhecimento técnico, resultados obtidos, etc)  
 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

_________________________, ____ de ________________ de __________ 
 
 
 
 

 
___________________________   ________________________________________      

Estagiário                                                                      Responsável pelo Estágio na Empresa 
   (com carimbo) 
 
 
 
 

________________________________________ 
Coordenador de Estágio  

Faculdade G&P
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RELATÓRIO B - RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 
 
 

Nº ACTC: ____________  RM: _____________      EMAIL: __________________________________  

Nome:  __________________________________________________________________________  

Curso:  __________________________________________________________________________  

Empresa:   _______________________________________________________________________  

Departamento:  ____________________________________________________________________  

1.  Sua avaliação sobre o estágio realizado (avaliação do aluno sobre o período total). 
a. Quanto ao período de duração: 

  (     ) Insuficiente  
  (     ) Bom  
  (     ) Excelente    
  

b. O conteúdo exigido para execução das atividades do estágio pode ser considerado como dentro do 
contexto do curso em: 
  (     ) 0% a 40%  
  (     ) 41% a 85%  
  (     ) 85% a 100% 
 

c. Quanto ao acompanhamento do Estágio pela Faculdade: 
  (     ) Insuficiente  
  (     ) Bom  
  (     ) Excelente 

 
2. Suas sugestões para aprimorar o curso e/ou conteúdos programáticos: 

 
 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________   

 
3. Para aprimorar a orientação da Faculdade: 

 
a. Contato com novas técnicas, métodos ou procedimentos não abordados na faculdade (cite): 

  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 
b. Contato com novas tecnologias (exemplo: novos equipamentos)  não existentes na faculdade durante o 

curso: 
 
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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4. Quanto ao Curso oferecido pela Faculdade: 
 

a. A formação que o curso oferece ao estagiário: 
(     ) Ultrapassa as exigências. 
(     ) Satisfaz as exigências. 
(     ) Não satisfaz as exigências. Neste caso, em  que aspecto o curso deve  dar melhor preparação? 
 
 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

b. O curso responde as necessidades atuais da Empresa? 
(     ) Sim. 
(     ) Não. Por que? 
 
 _________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 
5. Relate aspectos observados na empresa, durante todo o período de estágio, como: informações da 

empresa, políticas, planejamento, hierarquia, cultura e outros dados relevantes. 
 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 
6. Informe a situação do aluno/estagiário após o término desse período de estágio. 
 
      (  ) Desvinculado totalmente     (  )  Efetivado (  ) Continua como Terceirizado  (  ) Outro 
 

 
 
 

_________________________, ____ de ________________ de __________, 
 
 
 
 
 

_________________________ 
 

Estagiário 
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RELATÓRIO C - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO 

 
 

Nº ACTC: ____________  RM: _____________      EMAIL: __________________________________  

Nome:  __________________________________________________________________________  

Curso:  __________________________________________________________________________  

Empresa:   _______________________________________________________________________  

Departamento:  ____________________________________________________________________  

Total de horas desenvolvidas no Estágio: _________ horas 

 
 

GRAUS DE DESEMPENHO 
(MB = Muito Bom, B = Bom, I = Insuficiente) 

 
 

F
A
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O
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E
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E
S

E
M

P
E

N
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QUALIDADES  DE  TRABALHO MB B I 

Exatidão    

Manuseio do equipamento    

Utilização do tempo de trabalho    

Utilização de materiais    

PRODUÇÃO    

Produtividade    

QUALIDADES  PESSOAIS    

Participação    

Iniciativa    

Capacidade de aprender    

Aceitação da responsabilidade    

Pontualidade e frequência    

Relacionamento com os superiores    

Relacionamento com os colegas    

Atitude perante as normas da empresa    

  
 

 

_________________________, ____ de ________________ de __________, 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
 

Responsável pelo Estágio na Empresa 
(com carimbo) 



 

 

 
DECLARAÇÃO FINAL DA EMPRESA EM PAPEL TIMBRADO  ( ** MODELO  ** - remover essa linha) 

 

 
 
 
 
 
 

 DECLARAÇÃO FINAL DE ESTÁGIO  

 
 
 
 
Ao 
Coordenador de Estágio 
Faculdade G&P 
 
 
Prezado Senhor: 
 
 
Certificamos que o(a) Sr(a).____________________________________________________________ 

aluno(a) do curso superior em Bacharelado em ___________________________________________________ 

realizou estágio em nossa Empresa na(s) área(s) _________________________________________________ 

__________________________________________, perfazendo um total de ____________ horas. 

 
 
 

_________________________, ____ de ________________ de __________, 
 
 
 
 

_________________________________________________ 

Responsável pelo Estágio na Empresa: 

(com Carimbo) 

 

 


