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ANEXO VII 
 

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO CURRICULAR  

(  ) OBRIGATÓRIO – EO 
(  ) NÃO OBRIGATÓRIO - ENO 

 
DADOS DO ESTAGIÁRIO: 

Nome:                                                                                    Data Nascimento.: 

Rua:                                                                                       Bairro:                         

Cidade:                                                                                   CEP: 

CPF:                                                                                        RG: 

Email:                                                      Telefone Celular:                       Fixo: 

Curso:                                                                          Ano:                     Semestre: 

Matrícula nº.:                            Nome do Professor Orientador: 

 

DADOS DA CONCEDENTE: 
Razão Social: 

Endereço:  

Cidade:                                                                     CEP:                          Estado: 

CNPJ: 

Fone:                                                                        Email: 

Local de realização do estágio: (departamento, setor ou outro) 

(Em caso de validação de estágio obrigatório, elimine as próximas 3 linhas) 

Período de realização do estágio: xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx 

Data da rescisão do estágio: xx/xx/xxxx 

Total da carga horária realizada no estágio: xxx horas 

 
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE CONCEDENTE E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO 

ESTÁGIO: 

(histórico com ramo de atividade, ano de fundação, mercado de atuação, 
departamento, número de funcionários, atribuições do setor: acrescente quantas linhas 

forem necessárias) 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

(deve corresponder aos objetivos propostos no plano de atividades, relatadas de forma 
detalhadas, incluindo ilustrações dos trabalhos desenvolvidos, como fotos, print de 

telas de sistemas ou formulários utilizados: acrescente quantas linhas forem 

necessárias) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O ESTÁGIO 
(relacione aqui as contribuições do estágio para seu processo de aprendizagem no 

curso e na vida profissional: acrescente quantas linhas forem necessárias) 

 

ANEXOS/APÊNDICES  

(Neste espaço incluir materiais desenvolvidos/ outras informações/documentos 
necessários. Em caso de desenvolvimento de pesquisa,anexar o artigo, com no mínimo 10 

páginas, espaço simples). 
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AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 
 

 

2 - AVALIAÇÃO PELO PROFESSOR ORIENTADOR NOTA 

Qualidade dos relatórios (semestral e/ou final)   

Relacionamento (respeito, confiança e participação) e pontualidade na 
entrega dos relatórios, informações solicitadas e orientações agendadas 

 

Evolução do conhecimento profissional relacionado a sua área de formação 
acadêmica 

 

MÉDIA DAS NOTAS  

 

NOTA FINAL DO ESTÁGIO NOTA 

2- Média das notas do supervisor Concedente*  

3- Média das notas do professor orientador  

MÉDIA GERAL DAS NOTAS  

* Desconsiderar a avaliação do supervisor concedente emcaso de VALIDAÇÃO de Estágio 
Obrigatório. 

 
Ibirama- SC, _____ de ____________ de _____. 

 

 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Supervisor de Estágio da Concedente 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Professor Orientador 

 

 
  

Xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Coordenador de Estágio do Curso 

 

 

 
 

 
 

1 - AVALIAÇÃO PELO SUPERVISOR CONCEDENTE NOTA 

Relacionamento (respeito, confiança e trabalho participativo), pontualidade 
e assiduidade 

 

Cumprimento e qualidade das atividades planejadas e executadas   

Evolução do conhecimento profissional durante a realização do estágio  

 MÉDIA DAS NOTAS*  


