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RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

CONCEDENTE 

Razão Social: _________________________________________________________________________ 

Representante: __________________________________________ Cargo: ____________________ 
 

ESTAGIÁRIO(A) 

Nome: _____________________________________________________________________________ 

Curso: ________________________ Período/Ano: ________/________ Matrícula: _____________ 

  

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Razão Social: Faculdades Integradas Adventistas de Minas Gerais - FADMINAS 

Representante: Flávia Rodrigues O. Silva Cargo: Coordenadora Geral do Estágio 

 
 

DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO 
(A ser preenchido pelo supervisor na empresa) 

DADOS DO SUPERVISOR NA EMPRESA 

Nome: _____________________________________________________________________________ 

Cargo: _____________________________ E-mail:  ______________________________________ 
 

De que maneira você se avalia como supervisor do estagiário em questão? 

 Regular       Bom       Muito bom       Ótimo 

De que maneira você avalia o desempenho do estagiário? 

 Regular       Bom       Muito bom       Ótimo 

Na sua opinião, de que maneira o estagiário tem contribuído para atender os objetivos da empresa?  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento profissional do estudante, qual o principal ponto 

em que o estagiário deve melhorar? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 



 

Observações: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 SUPERVISOR NA EMPRESA 
(assinatura sobre carimbo) 

 

 

CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO 
(A ser preenchido pelo ESTAGIÁRIO(A)) 

 
De que maneira você avalia seu desenvolvimento no estágio? 

 Regular       Bom       Muito bom       Ótimo 

De que maneira você avalia o acompanhamento de seu supervisor? 

 Regular       Bom       Muito bom       Ótimo 

De que maneira você avalia o acompanhamento da FADMINAS no seu estágio? 

 Regular       Bom       Muito bom       Ótimo 

O conhecimento adquirido no curso tem contribuído no desenvolvimento de seu estágio? 

 Sim      Não  

Foi contratado sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT? 

 Sim      Não 

Na sua opinião, de que maneira o estágio tem contribuído para a sua vida profissional e acadêmica?  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Qual a principal dificuldade que você sente para realizar seu estágio com mais qualidade? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Observações: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

   

 ESTAGIÁRIO(A)  

 

_______________________, _____ de _________________ de _______. 

 

 
 

 Flávia Rodrigues O. Silva 
COORDENADORA GERAL DO ESTÁGIO 

 


