
RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Instituição de ensino: Faculdade Cesusc  
Endereço: Rod. SC - 401, 9301 - km 10 - Santo Antônio de Lisboa – Florianópolis/SC 
CEP: 88050-001 
CNPJ: 02.984.294/0001-69 
Fone: 48-3239 2644 
Representada por: Maurício Pereira Gomes

Unidade concedente de estágio: 

Empresa: 

CNPJ/MF:

Telefone: 

Supervisor de estágio:

Cargo: 

Informações do Estagiário(a)

Nome: 

Endereço: 

CPF:

Fone:   

Matricula: 

Curso:

Período de avaliação (data):

A SER PREENCHIDO PELO ESTAGIÁRIO

I. Liste as principais atividades que você desenvolveu no último período. Utilize frases completas 
iniciando com verbo de ação.
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II. Selecione sua opinião para cada questão abaixo:

Quanto as atividades de estágio:

Correspondência com as expectativas iniciais?

Autoconfiança perante o mercado de trabalho?

Possibilidade de colocar em prática conhecimentos teóricos?

Experiência prática para a formação profissional?

Acompanhamento feito pelo supervisor/orientações?

Ambiente físico?

Relacionamento com colaboradores?

Orientação para atividades executadas?

 

III. Como é a supervisão no local de estágio: 

 Diária  

 Semanal  

 Quinzenal 

 Não ocorreu   

 Outro 

IV. Você tem encontrado dificuldades para desempenhar suas atividades de estágio? Quais? Como 
são solucionadas?

FACULDADE CESUSC

Rodovia José Carlos Daux (SC 401), 9301- km 10 – Trevo de Santo Antônio de Lisboa – Florianópolis/SC – 88050-001

Alteração de nomenclatura pela Portaria MEC nº 95, de 30 de janeiro de 2015 (DOU 02.02.2015).
Recredenciada pela Portaria MEC nº 1.271, de 29/11/2018 (DOU 30/11/2018)



V. No decorrer de sua atividade de estagio alguma situação fez você pensar em desistir? Por quê?

VI. Seus comentários, sugestões ou críticas:

A SER PREENCHIDO PELO SUPERVISOR DO LOCAL DE ESTÁGIO

I. Selecione sua opinião para cada questão abaixo:

O Estagiário:

Utiliza conhecimentos teóricos na execução da prática de suas tarefas?

É capaz de buscar e propor alternativas na execução de suas tarefas?

É pontual e assíduo?

Respeita as normas e rotinas da empresa?

Tem bom relacionamento com os demais colegas de trabalho e supervisores?
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Demonstra dinamismo e criatividade na resolução dos problemas encontrados?

Demonstra ética nas relações interpessoais e de trabalho?

II. Seus comentários, sugestões ou críticas:

O presente documento é parte integrante do Termo de Compromisso de Estágio, sendo aplicadas todas as
normas e disposições anteriormente acordadas, inclusive no que tange à Lei Geral de Proteção de Dados.

Florianópolis, 

_____________________________________

Unidade concedente (Supervisor (a) de estágio)

_____________________________________

Instituição de Ensino (Orientador (a) de estágio)

_____________________________________

Estagiário (a)
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