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Caracterização do estágio

Nome da empresa:

Departamento:

Nome do supervisor do estágio:

Cargo do supervisor do estágio:

Período de realização do estágio:

Quantidade total de horas do estágio:
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1. Informações sobre a empresa e seu mercado de atuação

1.1. Breve histórico da empresa
Comente sobre a fundação e a evolução da empresa.

1.2. Setor de atuação e atividades desenvolvidas pela empresa
Comente sobre o setor que a empresa atua e sobre as principais atividades desenvolvidas
pela empresa.

1.3. Objetivos, política e missão da empresa
Descreva os objetivos, política e missão estabelecidos pela direção da empresa.

1.4. Mercado de atuação da empresa
Descreva as características do mercado em que a empresa atua, sua participação no
mercado (local, regional ou nacional), desafios para crescimento etc.

2. Caracterização da área do estágio

2.1. Organograma da área

2.2. Principais funções da área
Descreva as principais funções e atividades desenvolvidas na área.
Comente sobre a relevância da área para o atingimento dos objetivos e resultados da
empresa.

2.3. Disciplinas relacionados ao estágio
Descreva as disciplinas que você cursou, que estão relacionadas com o estágio.
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3. Atividades desenvolvidas no Estágio
Relacione e descreva todas as atividades desenvolvidas no estágio, em detalhes.
Comente sobre as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento das atividades. As
dificuldades foram superadas? De que forma?

4. Conclusão
Discuta quais foram as contribuições do estágio para sua formação como Tecnólogo em
Gestão Comercial..

5. Anexos
Qualquer material produzido pelo estagiário durante a execução das atividades
(documentos, relatórios, apresentações etc.).

Local, data.

Nome do Supervisor na empresa

Nome do Aluno

Cargo/ Função

Estagiário

Nome da Empresa

FATEC Araraquara

Rubricar todas as folhas (Supervisor e Estagiário)
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Ficha de Avaliação de Desempenho do(a) Estagiário(a)
Nome do(a) estagiário(a): _____________________________________________________________
Empresa concedente do estágio: ________________________________________________________
Nome do supervisor do estágio: ________________________________________________________
Período do estágio: ____/____/________ a ____/____/________ Duração do estágio: ______ horas

Avaliação de desempenho do(a) estagiário(a)

Fraco Regular

Bom

Ótimo

Qualidade do trabalho: considerar o que seria desejável,
tendo em vista as condições oferecidas.
Espírito inquisitivo: curiosidade técnica, interesse em
conhecer os processos de trabalho.
Assiduidade: cumprimento do horário de trabalho.
Iniciativa: capacidade de atingir os objetivos, sem a
necessidade de cobrança.
Dedicação: esforço revelado para aprender.
Conhecimento:
apresentado.

nível

de

conhecimento

teórico

Engenhosidade: capacidade de sugerir, projetar ou
executar modificações que beneficiem a empresa.
Sociabilidade: facilidade de se integrar com os colegas e no
ambiente de trabalho.
Cooperação: disposição para cooperar com os colegas e
atender prontamente as demandas solicitadas.
Disciplina e responsabilidade: observância das normas
internas, discrição quanto aos assuntos sigilosos e zelo pelo
patrimônio da empresa.

Comentários:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________
Supervisor do estágio

(carimbo da empresa)

Nome e cargo
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