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FICHA DE AVALIAÇÃO
(a ser preenchida pelo Professor Colaborador da Unidade onde o Estágio se desenvolve)

NOME DO ESTAGIÁRIO: ___________________________________________________________________________________________________

LOCAL: _______________________________________________________________________________________  PERÍODO: ________________

Professor Colaborador: apenas marque com um X a alternativa que julgar mais adequada para o estagiário em questão . Esta ficha deverá ser preenchida em caráter
sigiloso e encaminhada, no último dia do estágio, em envelope lacrado, à Comissão de Estágio Supervisionado do Depto de Física da UFS. Não preencha o quadro da
página 4.

AVALIAÇÃOAVALIAÇÃO

1. PONTUALIDADE E1. PONTUALIDADE E
ASSIDUIDADEASSIDUIDADE

Sempre pontual, nunca deixou de comparecer

Nunca deixou de comparecer, mas nem sempre é pontual

É geralmente pontual, mas deixou de comparecer algumas vezes

É sistematicamente impontual e deixou de comparecer várias vezes

2. CONHECIMENTOS2. CONHECIMENTOS
ACADÊMICOS E ACADÊMICOS E 
CAPACIDADE DE CAPACIDADE DE 
UTILIZÁ-LOS EMUTILIZÁ-LOS EM
SITUAÇÕES PRÁTICASSITUAÇÕES PRÁTICAS

Possui boa formação acadêmica e demonstra saber utilizar os conhecimentos em situações práticas

Possui formação acadêmica satisfatória, porém nem sempre parece saber utilizar os conhecimentos em situações práticas

Sua formação acadêmica apresenta deficiências e seu senso prático é apenas razoável

Apresenta deficiências de formação e não demonstra bom senso na utilização de conhecimentos

3. INDEPENDÊNCIA,3. INDEPENDÊNCIA,
INICIATIVA EINICIATIVA E
AUTOCONFIANÇAAUTOCONFIANÇA

Apresenta as três características bem evidentes

Apresenta evidentes duas dessas características

Apresenta evidente apenas uma dessas características

Não se percebe nenhuma dessas características
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4. DEDICAÇÃO E4. DEDICAÇÃO E
RESPONSABILIDADE NORESPONSABILIDADE NO
CUMPRIMENTO DECUMPRIMENTO DE
ATRIBUIÇÕESATRIBUIÇÕES

Faz o que lhe é confiado com eficiência, zelo pela qualidade, responsabilidade e interesse

Embora zele pela qualidade e demonstre interesse e responsabilidade, apresenta falhas no aspecto de eficiência

Apresenta apenas uma ou duas das características anteriores

Não é eficiente, não demonstra interesse, nem responsabilidade, nem se preocupa com a qualidade do trabalho

5. CAPACIDADE DE 5. CAPACIDADE DE 
SUGERIR MODIFICAÇÕES SUGERIR MODIFICAÇÕES 
E/OU SOLUÇÕESE/OU SOLUÇÕES

Apresenta características marcantes de criatividade, fazendo propostas viáveis e oportunas

Apresenta razoável criatividade, e apresenta propostas quase sempre viáveis ou oportunas

Apresenta pouca criatividade e é tímido em fazer propostas (nem sempre viáveis ou oportunas)

É do tipo que não consegue visualizar novas formas de execução senão as que já existem, por isso não propõe nada

6. ORGANIZAÇÃO DO 6. ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHOTRABALHO

É organizado, demonstrando potencial para planejar bem o uso dos recursos humanos e materiais

Suas demonstrações de senso de organização e capacidade de planejamento são satisfatórias, porém sem destaque

Esforça-se em planejar o uso dos recursos, mas é naturalmente desorganizado

É notoriamente desorganizado e não se preocupa em planejar as atividades

7. CUMPRIMENTO DE7. CUMPRIMENTO DE
NORMAS E NORMAS E 
DEMONSTRAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE 
ZELO PELO PATRIMÔNIOZELO PELO PATRIMÔNIO

É disciplinado no cumprimento de normas e zeloso por todos bens móveis e imóveis do patrimônio

Cumpre as normas mais relevantes e seu zelo é restrito aos bens de maior valor

Não se preocupa com o cumprimento de normas nem se sente responsável por zelar pelos bens

8. CORDIALIDADE,8. CORDIALIDADE,
COOPERAÇÃO E COOPERAÇÃO E 
INTERAÇÃO DENTRO DO INTERAÇÃO DENTRO DO 
CAMPO DE ESTÁGIOCAMPO DE ESTÁGIO

É cordial, apresenta características marcantes de bom relacionamento com todos, demonstrando cooperação

Embora razoavelmente cordial, interage melhor com grupos definidos, com os quais também coopera melhor

Tem dificuldades evidentes em se relacionar com o grupo e não é espontaneamente cooperativo

9. ÉTICA PROFISSIONAL9. ÉTICA PROFISSIONAL

Apresenta conhecimento de sua dimensão e importância profissional, respeitando e valorizando colegas, outros profissionais e
alunos.

Falha, ocasionalmente, em algumas das características anteriores

Suas ações demonstram pouco entendimento de seu papel profissional e pouca preocupação em não ferir princípios éticos

Orientador (Professor Colaborador)...........................................................................……..   Assinatura:.......................................................………………..
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Parecer do Supervisor Pedagógico (opcional)
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PARECER FINAL QUANTO AO DESEMPENHO DE ESTÁGIO

(a ser preenchido pela comissão de estágio da UFS)

ITENS PONTUAÇÃO PONDERAÇÃO TOTAL

2

7

6

4

5

2

3

4

4

TOTAL

OBS.: Os itens de 1 a 6 serão pontuados de 0 a 3 (zero a três) e os itens de 7 a 9 serão pontuados de 0 a 2 (zero a dois).

AVALIAÇÃO FINAL:

Sup Resp (membro da Comissão de Est do DFI): ........................................................………... Assinatura:.……………......................................................

4


