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RELATÓRIO DE ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

ESTAGIÁRIO 

Nome:         Matrícula:         

Curso: Ano / Período: 

Campus: Professor Orientador: 

Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX E-mail: 

  

UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

Unidade Concedente: CNPJ / CPF: 

Supervisor do Estágio:     Cargo do Supervisor do Estágio:   

Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX E-mail: 

 

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ____/_____/____ a ____/_____/____ 

 
Prezado Estagiário, 
 
O presente relatório busca supervisionar o estágio curricular obrigatório, a fim de assegurar que o mesmo está sendo desenvolvido 
em compatibilidade com o Termo de Compromisso e com as normas instituídas no Projeto Pedagógico do Curso. Este documento 
deve ser apresentado ao Professor Orientador a cada Encontro de Orientação, que ocorrerá – conforme o Regulamento de Estágio 
do IFBA, art. 16, inciso I – em, no mínimo, 3 (três) momentos. 
 
1. Leia as afirmativas abaixo e escolha a opção que corresponde a sua avaliação.  
 

SUPERVISÃO 
Não 

observado 
Abaixo da 

Expectativa 
Dentro da 

Expectativa 
Acima da 

Expectativa 

Meu supervisor tem fornecido o treinamento necessário 
para a realização das minhas atividades.         

Meu supervisor tem me dado o feedback das minhas 
atividades desenvolvidas.         

Meu supervisor tem me orientado sobre como devo me 
comportar no ambiente de trabalho.         

Meu supervisor me orienta sobre como lidar com 
situações de conflito com membros da equipe de trabalho, 
caso ocorram.         

Meu supervisor me permite aplicar os conhecimentos 
teóricos adquiridos na faculdade/universidade.         

Meu supervisor me estimula a expor ideias e sugestões 
acerca do trabalho.         

Meu supervisor me elogia quando faço as atividades 
corretamente.         

Meu supervisor acata minhas sugestões quando são 
adequadas         

AMBIENTE DE TRABALHO 
Não 

observado 
Abaixo da 

Expectativa 
Dentro da 

Expectativa 
Acima da 

Expectativa 

Os materiais de escritório disponibilizados (papel, lápis, 
caneta, etc.) são suficientes para executar minhas 
atividades.         
Os equipamentos disponibilizados (telefone, computador,         
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impressora, fax, etc.) são suficientes para executar minhas 
atividades. 

O mobiliário disponibilizado é adequado para executar 
minhas atividades.         
O ambiente de trabalho quanto à limpeza, climatização, 
iluminação e nível de ruído, é apropriado para executar 
minhas atividades.         

PROCESSO DE ESTÁGIO 
Não 

observado 
Abaixo da 

Expectativa 
Dentro da 

Expectativa 
Acima da 

Expectativa 

O período de contratação do estágio está adequado ao 
tempo de aprendizagem.         

A carga horária semanal estipulada está adequada ao 
estágio.         
As atividades desenvolvidas no estágio estão em 
consonância com aquelas estabelecidas no Plano de 
Atividades.         

 
Caso alguma das afirmativas tenha sido avaliada como Abaixo da Expectativa, justifique-a. 

________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Está sentindo dificuldades de adaptação?   Sim   Não 
 

Em caso afirmativo, descreva as dificuldades. _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Qual a importância do estágio em análise para sua formação profissional? 

 
 Irrelevante       Razoavelmente Importante      Importante        Muito Importante 

 
4. Qual seu grau de satisfação com o programa de estágio avaliado? 

 
 Insatisfeito   Pouco Satisfeito    Satisfeito  Muito Satisfeito 

 

Considerações do Aluno: _____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Considerações do Professor Orientador: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

        _______________________________________                         _______________________________________ 

 Estagiário               Professor Orientador 


