
 
 

 

 
PROFNIT PONTO FOCAL IFBA 

 
DISCIPLINA OFICINA PROFISSIONAL  

 

AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR 
 

Nome do discente_________________________________________________________ 

Período da oficina profissional:__/__/__a__/__/__ 

Nome do órgão/setor: _______________________________________________________ 

Nome do supervisor: ________________________________________________________ 

Cargo:____________________________________________________________________ 

 
 

Avalie as Competências demonstradas pelo discente de acordo com as seguintes gradações: 

                   2 – insuficiente, 4-regular, 6 – bom, 8 – muito bom, 10 - excelente  

 

GRUPO I - ASPECTOS PROFISSIONAIS 2 4 6 8 10 

1. Qualidade de trabalho: considerar o que seria 

desejável. 

     

2. Espírito Inquisitivo: disposição, esforço para 

aprender, curiosidade teórica e científica. 

     

3. Iniciativa e autodeterminação: capacidade para 

realizar os objetivos da proposta da Oficina 

Profissional. 

     

4. Conhecimentos: preparo técnico profissional 

demonstrado no desenvolvimento das atividades 

programadas. 

     

NOTA DO GRUPO I = (1+2+3+4)/4  

GRUPO II - ATITUDES PESSOAIS 2 4 6 8 10 

1. Assiduidade: ausência de faltas e cumprimento do 

horário. 

     

2. Disciplina e responsabilidade: observância das 

normas internas, discrição quanto aos assuntos 

sigilosos e zelo pelo patrimônio. 

     

3. Sociabilidade: facilidade de se integrar com os 

colegas e no ambiente profissional. 

     

4. Cooperação: disposição para cooperar com os 

colegas e atender as atividades previstas na 

proposta da Oficina Profissional. 

     

5. Interesse: comprometimento demonstrado para a 

realização das atividades previstas. 

     

NOTA DO GRUPO II= (1+2+3+4+5)/5  

  



 
 
GRUPO III – ASPECTOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2 4 6 8 10 

1. Eficiência (qualidade, rapidez, precisão com que 

executa as atividades da Oficina Profissional). 

     

2. Domínio do conteúdo (segurança e conhecimento) 

demonstrado. 

     

3. Aplica seus conhecimentos e utiliza as ferramentas 

de trabalho de maneira adequada e segura. 

     

4. Mostra-se atualizado e informado sobre os assuntos 

que dizem respeito ao seu trabalho na Oficina 

Profissional (ler, pesquisar, estudar, etc.) 

     

5. Qualidade das atividades realizadas.      

NOTA DO GRUPO III= (1+2+3+4+5)/5  

Carga horária total cumprida: 

 

NOTA FINAL (NF)= (GRUPO I + GRUPO II + GRUPO III)/3 

 

NF >7,0 (discente aprovado) 

 

 

APROVADO ( )   REPROVADO ( ) 

 

 

 
Caso deseje, registre outros comentários que considerar pertinentes para caracterizar o 

desempenho do discente na Oficina Profissional: 

 

 

 

 

 

 
Data:___/___/___ 

 

 

 

 
_______________________________ 
Supervisor da Oficina Profissional 


