
 

Unicamp – Universidade Estadual de Campinas 

FT - Faculdade de Tecnologia 

Limeira - SP  

Relatório de Atividades de Estágio  
 

Obs.: Este relatório refere-se tanto a estágios efetuados como parte de disciplina de Estágio Supervisionado 

(Obrigatório) ou Estágio Extra-curricular (ambos devem ser mediados pelo SAE). 

 

 

1. Identificação de estágio e curso 

Tipo de estágio:  [    ] Sem disciplina           [   ] Estágio Supervisionado I           [   ] Estágio Supervisionado II      

Código do Curso:  Curso:  

Ano:  Semestre:  Período: [   ] Integral   [  ] Noturno 

(Preencha as duas linhas a seguir apenas se for Estágio Supervisionado I ou II) 

Código/Turma:  Nome da Disciplina:  

Professor da 

Disciplina: 

 

 

2. Identificação do Aluno 

Nome:  

R.A:  Ano de ingresso:  

Celular:  Fone:  

E-mail:  

Pessoa para contato:  

Vínculo Jurídico: [  ] Proprietário            [  ]  Pessoa Jurídica          [  ] Funcionário Concursado 

[  ] Funcionário CLT   [  ] Estagiário                   [  ] Voluntário 

[   ] Outro: _______________________________________________________________ 

 

3. Identificação da Organização 

Nome Fantasia:  CNPJ:  

Razão Social:  

Endereço:  

Cidade:  Estado:  

CEP:  País:  

Web Site:  

Ramo de Atividade:  Data da 

Fundação: 

 

 

 

 

 



4. Identificação do Supervisor 

Nome:  

Departamento:  Ramal:  

Cargo:  Admissão:  

R.G.:  Emissor:  

Curso de Graduação:  

Faculdade:  Ano Conclusão:  

Maior escolaridade:  Ano Conclusão:  

E-mail:  

 

 

5. Identificação do Estágio 

Área de Atuação:  

Carga Horária Semanal:  Carga Horária Total:  

Data de Início:  Data de Término:  

Salário Mensal: R$   

Proposta de efetivação: [   ] Sim, aceita   [   ] Sim, rejeitada;   [   ] Não houve proposta;   [   ] Não se Aplica.  

 

 

 



6. Relatório do Aluno1 

 

6.1. Quais foram suas  principais atividades no Estágio? 

 

6.2. Quais das tarefas definidas no Plano de Estágio foram realizadas? 

 

6.3. Quais das tarefas definidas no Plano de Estágio não foram realizadas? Por quê? 

 

6.4. Quais atividades  não previstas no Plano de Estágio foram realizadas? Por quê? 

 

6.5. Quais seus principais aprendizados técnicos e como foram obtidos? 

 

6.6. Qual a importância dos aprendizados técnicos para sua carreira profissional? 

 

6.7. Quais seus principais aprendizados  pessoais e culturais? Como foram obtidos? 

 

6.8. Em que oportunidades você assumiu papel de liderança formal, com quais responsabilidades e conduzindo 

quantas pessoas? 

 

6.9. Quais suas principais colaborações técnicas para a organização, como se materializaram e qual sua 

importância? 

 

6.10. Quais os principais resultados do seu Estágio para a organização e como se materializaram? 

 

6.11. Em sua opinião, o seu Estágio atendeu aos seus objetivos pessoais e acadêmicos? Por quê? 

 

6.12. Você gostou de ter feito seu Estágio? Comente. 

 

6.13. Recomenda um Estágio na mesma área ou empresa a outros estudantes? Por quê? 

 

6.14. Você gostaria de registrar alguma observação sobre o Estágio? Qual? 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________, ____ de __________ de ______ 

 

______________________ 

Assinatura do aluno 

 

 

 

 

                                                           

1  Edite o documento inserindo linhas necessárias às respostas. 



7. Relatório do Supervisor2 

 

 

7.1. Como aconteceu a supervisão do Estagiário e com qual frequência? 

 

7.2. Houve processo de avaliação e retorno (feedback) do desempenho do Estagiário? Como e quando 

aconteceu? 

 

7.3. O Estágio atendeu aos objetivos da Organização? Comente. 

 

7.4. O Plano de Estágio foi cumprido com êxito? Houve desvios ou adaptações? 

 

7.5. O Estagiário agiu conforme os padrões éticos da Organização? 

 

7.6. O Estagiário desempenhou satisfatoriamente as tarefas que lhe foram propostas? Pode citar exemplos 

concretos deste desempenho? 

 

7.7. Qual foi a adequação do nível técnico inicial do Estagiário às suas tarefas? Houve necessidade de 

treinamentos adicionais? Quais? 

 

7.8. O Estagiário fez progressos técnicos e pessoais ao longo do Estágio? Quais foram estes progressos e como 

foram avaliados? 

 

7.9. Quais foram concretamente as principais contribuições do Estagiário para a Organização? Que ganhos elas 

trouxeram? 

 

7.10. Qual sua impressão geral sobre o Estagiário? 

 

7.11. Você gostou de ter o Estagiário na sua Organização? Receberia outros alunos do mesmo curso? Por quê? 

 

7.12. Você gostaria de registrar alguma observação sobre o Estágio? Qual? 

 

7.13. Você recomenda que o Relatório de Estágio do aluno seja aprovado? 

 

 

_________________________, ____ de __________ de ______ 

 

______________________ 

Assinatura do Supervisor 

 

 

 

                                                           

2  Edite o documento inserindo linhas necessárias às respostas. 


