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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE APLICAÇÃO PRÁTICA 
RELATÓRIO DE ESTÁGIO  

 
NOME DO(A) DISCENTE  

TÍTULO DO PROJETO 

 

 

 

ORIENTADOR(A)  

EXAMINADOR(A)  

 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO PONTOS NOTA 

1. Introdução (adequação, qualidade e consistência - inclui objetivos         
geral e específicos, e justificativa; necessita utilizar referencial        
bibliográfico na construção) 

1,0   

2. Metodologia Proposta (adequação, qualidade e consistência -        
descreve como a tema foi desenvolvido no estágio, os passos realizados           
para atingir o objetivo e apresenta o cronograma da aplicação prática;           
pode ser necessário utilizar referencial bibliográfico nessa construção) 

1,0   

3. Relato do Estágio (adequação, qualidade, organização e consistência -          
inclui a discussão da experiência em relação à literatura específica          
aplicada ao objeto do estágio) 

2,0   

4. Perspectivas Futuras (adequação, qualidade e consistência - apresenta         
considerações após o desenvolvimento do estágio, inclui expectativas        
profissionais) 

1,0   

5. Considerações Finais (adequação, qualidade e consistência - discorrer         
sobre os achados resultantes dessa experiência em relação ao tema          
aplicado; concluir criticamente sobre o que a literatura diz e o que a             
empresa pratica) 

1,0   

6. Redação e Organização do Texto (ortografia, clareza e organização)          
/ Normalização (adequação às normas da ABNT) 1,0  

Subtotal de Pontos 7,0   

 
 



 

AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL PONTOS NOTA 

1. A exposição seguiu uma sequência lógica dividindo equitativamente os          
20 minutos da apresentação (introdução, desenvolvimento e conclusão) 1,0   

2. Na abordagem do tema e nas arguições foram demonstrados segurança           
e domínio do assunto 1,0   

3. As ideias foram expostas de forma clara e em consonância ao relatório             
do estágio 1,0   

Subtotal de Pontos 3,0   

 

NOME DO(A) EXAMINADOR(A) TRABALHO 
ESCRITO 

APRESENTAÇÃO 
ORAL 

NOTA 
FINAL 

 
   

 
 

João Pessoa, ____ de ___________________ de ______. 
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Assinatura do(a) Orientador(a) / Examinador(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NOME DO(A) DISCENTE  

TÍTULO DO PROJETO 

 

 

 

ORIENTADOR(A)  

EXAMINADOR(A)  

 
Pontos fortes e pontos fracos (avaliador deverá inserir suas sugestões de melhoria, de             
modo a justificar a nota atribuída): 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

João Pessoa, ____ de ___________________ de ______. 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do(a) Orientador(a) / Examinador(a) 

 
 


