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Manual de Estágios Supervisionados do Bacharelado em Biotecnologia da UFC 

ANEXO VII 

AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO FEITA PELO ORIENTADOR/SUPERVISOR 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 
Nome: Matrícula: 

Telefones (fixo e celular): E-mail: 

Referente às atividades de Estágio Supervisionado: (     ) I ou (     ) II  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ORIENTADOR/SUPERVISOR 

Orientador*: 
Supervisor**: 
Local do Estágio : 
E-mail: 
Telefones (fixo e celular): 
Período do estágio: de ______/_______/_______ a ______/_______/_______   
 

 
1. Tendo em vista o cumprimento das atividades pelo estagiário, qual a sua 
análise?   

Excelente (2 pontos) 
Bom (1 ponto) 
 Satisfatório (0,5 ponto) 
 Insatisfatório (0 ponto)                            

2. Quanto à postura proativa do estagiário na captação das informações 
necessárias ao desenvolvimento das atividades do estágio, qual a sua avaliação?  

Excelente (1ponto) 
Bom (0,7 ponto) 
Satisfatório (0,5 ponto) 
Insatisfatório (0 ponto) 

3. Na sua concepção o relacionamento profissional do estagiário com os demais 
membros do grupo (funcionários no caso de empresas) foi: 

Excelente (1ponto) 
Bom (0,7 ponto) 
Satisfatório(0,5 pontos) 
Insatisfatório (0 ponto) 

4. O estagiário agrega qualidades que ocasionam melhorias no desempenho da 
equipe? 

 Sim (1 ponto)  
 Não (0 ponto) 

5. Considerando o gerenciamento do tempo, definição das metas e cumprimento 
das atividades do estágio, como você avalia o estagiário sob a sua supervisão? 

Excelente (1ponto) 
Bom (0,7 ponto) 
Satisfatório(0,5 pontos) 
Insatisfatório (0 ponto) 

6. O estagiário progride em suas competências através da vivência de praticas 
profissionais? 

 Sim (1 ponto)  
 Não(0 ponto) 

7. Em caso de resposta positiva na questão anterior, essas novas competências 
favorecem-no em sua inserção no mercado de trabalho? 

 Sim (1 ponto)  
 Não(0 ponto) 

8. Em caso de oportunidade de prosseguimento no seu grupo de 
pesquisa/empresa, você o indicaria? 

 Sim, fortemente (2 pontos) 
 Sim, com ressalvas (1 ponto) 
 Não (0 ponto) 

Nota final: Fortaleza, _______ de _________________ de 20_____ 
 
Assinatura do orientador*:______________________________________________ 
Assinatura do supervisor**:_____________________________________________ 

(*) O orientador deverá ser docente da Universidade Federal do Ceará (Professor efetivo, professor substituto, professor visitante ou bolsista de pós-doutorado vinculado à UFC). 
(**) O supervisor é um profissional de uma instituição externa à UFC (Instituto de Pesquisa, outras Instituições de Ensino Superior, empresas, ONGs) de reconhecida competência na 
sua área de atuação. 


