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FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO1 
PERÍODO: _____/_____ a _____/_____ LOCAL: _________________________________________ 
ESTAGIÁRIO: _____________________________________________________________________ 
SUPERVISOR DE CAMPO: __________________________________________________________ 
PROFESSOR SUPERVISOR: ________________________________________________________ 
 
Habilidade (nota de 00 a 100) Primeira 

avaliação 
Avaliação 

final 
1. Domínio dos conteúdos e procedimentos   
2. Capacidade de conciliar teoria e prática, percebendo as características e 

limitações da situação real 
  

3. Iniciativa e autonomia na busca de novas soluções dentro dos padrões 
adequados 

  

4. Interesse, cooperação e participação ativa nas atividades vivenciadas no 
estágio 

  

5. Capacidade de tomar decisões   
6. Capacidade de se comunicar e de se relacionar adequadamente com 

diferentes públicos 
  

7. Facilidade de compreensão de ações, tarefas e responsabilidades   
8. Criatividade no desenvolvimento de ações   
9. Envolvimento e compromisso com a aprendizagem   
10. Disciplina, responsabilidade e ética no desenvolvimento de ações   
11. Aplicação de métodos e técnicas adequadamente   
12. Atendimento às normas da língua portuguesa e metodológicas   
13. Assiduidade e pontualidade no estágio e nas tarefas desenvolvidas   

NOTA 100 – 90 89 – 70 69 – 50 49 – 00 
CONCEITO Excelente Bom Regular Insuficiente 

RESULTADO Aprovado Aprovado Aprovado Reprovado 

 

Nota obtida: _____________ 

Observações: _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

   
Estagiário Professor Supervisor Supervisor de campo 

 
 
Direitos Autorais: 
Universidade Federal do Paraná 
Setor de Ciências da Saúde  
Campus Jardim Botânico 
Departamento de Nutrição 
Coordenação do Curso de Nutrição 
Comissão de Orientação de Estágio –COE 
Rua Lothário Meisnner, 632 - Jardim Botânico - CEP 80210-170 - Curitiba/PR 
Fone: (41) 3360-4056 
É permitida sua reprodução integral ou parcial, desde que citada a fonte; preservado o conteúdo e não tenha fins lucrativos. 

                                                           
1 A ficha de avaliação deverá ser preenchida em conjunto com aluno, professor supervisor e supervisor de 
campo, em dois momentos: no meio e no final do estágio, sendo que apenas a segunda avaliação terá valor para 
a definição da nota final. 


