
 

 

 
AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DO ESTÁGIO PELO ALUNO 

(ENTREGAR JUNTAMENTE COM O RELATÓRIO FINAL) 
 

Curso: 
Nome do aluno:  
Telefones: Nº USP: 
E-mail: 

Nome da Organização em que realizou o estágio 
 

Local de estágio (BAIRRO): 
 

Tempo de locomoção, em horas, entre a EACH e a Organização                     horas 

Como ficou sabendo da vaga 
(   ) Intranet do Setor de Estágio (   ) Site da organização 
(   ) Cartaz afixado no mural da EACH (   ) Site de organização de recrutamento 
(   ) Palestra (   ) Colega ou conhecido 
(   ) Mailing list de grupo de afinidade (   ) Outros 

Como se candidatou 
(   ) Cadastro no site da organização (   ) Outros (comente): 
(   ) Enviou CV via e-mail  

Data de início de estágio Mês Ano 

Duração do contrato em meses                     meses 

Jornada semanal em horas de estágio         horas/semana 

Esta vaga de estágio você: 
(   ) Conseguiu por indicação de um colega, parente ou amigo 
(   ) Escolheu participando de vários processos seletivos até achar a melhor 
(   ) Aceitou, mas gostaria de ter conseguido uma outra na qual participou  
(   ) Encontrou muita dificuldade em conseguir 
(   ) Outros (comente): 
 

Avaliação da organização: [Assinale todas as alternativas] 
(   ) Não voltaria para esta organização 
(   ) Indicaria a um colega 
(   ) Trocará por uma outra vaga de estágio em outra organização 
(   ) Existe expectativa de efetivação 
(   ) Está sendo efetivado antes do final do curso 
(   ) Outros (comente): 
 

Dificuldades de realizar o estágio 
(   ) Distância do local de estágio (   ) Tipo de tarefa desmotivadora 
(   ) Disponibilidade de tempo (   ) Falta de informação 
(   ) Chefe autoritário (   ) Falta de orientação 
(   ) Outros (comente): 
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Avaliação do Estágio 

 
1. As atividades desenvolvidas estão relacionadas à sua área de formação profissional? 
 (   ) Sim                      (   ) Não                      (   ) Em parte 
Comente: ............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
 
2. O estágio possibilitou aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no curso? 
 (   ) Sim                      (   ) Não                      (   ) Em parte 
Comente: ............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
 
3. O estágio proporcionou-lhe oportunidades para ajudar a definir sua carreira (ajudou a 

confirmar ou repensar a escolha profissional)? 
 (   ) Sim                      (   ) Não                      (   ) Em parte 
Comente: ............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
 
4. O curso ofereceu embasamento teórico e prático suficiente para a realização das atividades 

desenvolvidas durante o estágio? 
 (   ) Sim                      (   ) Não                      (   ) Em parte 
Comente: ............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
 
5. O estágio permitiu conhecer a organização da organização, transmitindo experiências úteis 

para o futuro exercício profissional? 
 (   ) Sim                      (   ) Não                      (   ) Em parte 
Comente: ............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
 
6. Com relação às atividades desenvolvidas, a organização está cumprindo o que foi proposto no 

início do estágio?  
 (   ) Sim                      (   ) Não                      (   ) Em parte 
Comente: ............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
 
7. A organização proporcionou condições para o desenvolvimento e aproveitamento do estágio? 
 (   ) Sim                      (   ) Não                      (   ) Em parte 
Comente: ............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
 
8. Comentários ou sugestões não abordados neste questionário. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

HABILIDADES: O que você aprendeu a fazer neste estágio? 
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CONTATOS na ORGANIZAÇÃO 

Pessoa que efetuou o contrato de estágio 

Nome: 

Cargo: 

Telefone: Ramal : 

E-mail: 

Pessoa mais importante do departamento de RH 

Nome : 

Cargo: 

Telefone: Ramal : 

E-mail: 

Pessoa mais importante da área técnica 

Nome 

Cargo: 

Telefone Ramal 

E-mail: 

Pessoa que orientou o seu estágio 

Nome 

Cargo: 

Telefone Ramal 

E-mail: 
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