
 

 

EMPRESA: RESPONSÁVEL: 

SETOR / ÁREA: VISITA N°: 

INÍCIO / TÉRMINO DO ESTÁGIO: 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: CURSO: 

ORIENTANDO(A): 

DATA: ANO: 

ORIENTADOR(A): 

 

CHECKLIST PARA VISITA DE ESTÁGIO 

 

Parte I – AMBIENTE DE ESTÁGIO 

 
1. Ramo de Atividade da Empresa: __________________________________________________ 

 

2. O setor de trabalho favorece o desenvolvimento pessoal do(a) estagiário(a)? 

Sim Não Não se aplica 
 

3. A empresa favorece a interação profissional do(a) estagiário(a) com outros funcionários? 

Sim Não Não se aplica 
 

4. A empresa favorece a interação profissional do(a) estagiário(a) com outras áreas e/ou 

setores? 

Sim Não Não se aplica 

 

5. O ambiente de estágio apresenta algum fator de insalubridade e/ou periculosidade? 

Sim Não 
 

Quais: ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Observações: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Parte II – ATIVIDADES DO ESTÁGIO 

 
6. As atividades de estágio são condizentes com a área de formação do(a) estudante? 

 

SIM  NÃO 
 

7. As atividades de estágio são sistematicamente acompanhadas pelo(a) supervisor(a) de 

estágio? 
 

SIM  NÃO 



 

8. O(A) estudante recebe orientações para realizar suas atividades? 

Frequentemente  Ocasionalmente  Raramente  Nunca 

 
 

9. O(A) estudante realiza alguma atividade do estágio em ambiente externo à empresa? 

Sim Não 
 

Quais: ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

10. É permitido a(o) estagiário(a) fazer sugestões para a melhoria dos processos e do ambiente 

de trabalho? 
 

SIM  NÃO 
 

11. Cite as cinco principais atividades desenvolvidas pelo(a) estagiário(a): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Observações e comentários: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 

Parte III – DESENVOLVIMENTO DO(A) ESTAGIÁRIO(A) 

 
12. O(A) estagiário(a) demonstra interesse na realização das suas atividades? 

 

SIM  NÃO 
 

13. O(A) estagiário(a) realiza suas atividades em tempo hábil proposto pela empresa? 
 

SIM  NÃO 
 

14. O relacionamento do(a) estagiário(a) com os demais membros da empresa é: 
 

Excelente  Insuficiente 
 

15. O(A) estagiário(a) faz sugestões e busca novas formas para melhorar os processos das suas 

atividades? 
 

SIM  NÃO 
 

 

 

 



 

Parte IV – COMENTÁRIOS, OBSERVAÇÕES, SUGESTÕES E AVALIAÇÃO DO 

ORIENTADOR 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

________________________________    ________________________________ 

                 Orientador(a) do estágio                            Coordenador(a) de estágio 


