
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

 Conforme Art 34 e Anexo 06, Resolução CONSUP nº 122/2016 
 

                      (   ) PARCIAL: ____º Semestre                                  (   ) FINAL  
 

I – IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE 
PARTE CONCEDENTE: 
ENDEREÇO: 
 
CNPJ:  INSC. ESTADUAL: 
TELEFONES: (    ) E-MAIL: 
SUPERVISOR NA EMPRESA: 
FUNÇÃO: Nº DO REG PROFISSIONAL OU CPF: 
TELEFONES: (    ) E-MAIL: 
II – IDENTIFICAÇÃO  DO ESTUDANTE ESTAGIÁRIO 
NOME:  MAT. Nº 
CURSO:  FORMA: 
TELEFONES: (    ) E-MAIL: 
ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA?     (    ) NÃO            (     ) SIM _________________________________________ 
SE PcD, HÁ ATENDIMENTO ESPECIALIZADO?          (      ) SIM;  (      ) NÃO;   (      ) NÃO HÁ NECESSIDADE  
 
III – IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR 
NOME: SIAPE: 
DEPARTAMENTO: TELEF/E-MAIL: 
IV – INFORMAÇÕES SOBRE O ESTÁGIO 

1. Período de Realização: de ____/____/_______    a    ____/____/_______ 
2. Forma de Obtenção:  

(    ) Através do IFMA/____________________________________________________________________________ 
(    ) Agentes de Integração ________________________________________________________________________ 
(    ) Jornal 
(    ) Busca Pessoal 
(    ) Outra _____________________________________________________________________________________ 
 

3. O as atividades do estágio foram compatíveis com o curso do IFMA? (    ) Sim     (    ) Não. 
4. Durante a vigência do estágio supervisionado, você se via como: 

(    ) Estudante assistido pela parte concedente do estágio 
(    ) mão de obra barata 
(    ) agente que traz novas tecnologias 
(    ) ___________________________________________________________________________________________ 

5. O Supervisor Técnico passou orientações antes da realização das tarefas? (    ) Sim       (    ) Não 
6. Você recebeu orientações/acompanhamento do estágio  por parte do IFMA    (    ) Sim       (    ) Não 
7. Quantas vezes foi visitado pelo professor orientador durante a realização do estágio? ________ vezes 
8. Quais os principais equipamentos que você utilizou durante o estágio: ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

9. Descreva as principais atividades desenvolvidas durante o estágio: _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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10. As principais dificuldades encontradas durante a realização do estágio supervisionado foram: 

(   ) Falta de orientação por parte do professor orientador do estágio 
(   ) Falta de orientação por parte do supervisor técnico do estágio 
(   ) Falta de conhecimentos técnicos e científicos 
(   ) Outras ______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

11. Os conhecimentos adquiridos durante o curso facilitaram a sua adaptação em relação às atividades desempenhadas durante 
o estágio? (   ) Sim       (   ) Não 

 
12. A parte prática do ensino ministrada no IFMA está: 

(    ) de acordo com as exigências do mundo do trabalho 
(    ) parcialmente de acordo com as exigências do mundo do trabalho 
(    ) ___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

13. Você aprendeu novas técnicas diferentes das estudadas no seu curso do IFMA? (   ) Não  (   ) Sim,  
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

14. Você teve acesso ao acervo bibliográfico da concedente do estágio? (    ) Sim     (    ) Não 
 

15. Durante o estágio você fez algum curso extra? (    ) Não     Sim, _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

16. Após a realização do estágio supervisionado, os alunos do IFMA tem mais chances de competir no mundo do trabalho?  
(    ) Não (    ) Sim  Justifique: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

17. Expectativa de emprego ao final do estágio: 
(    ) Imediata     (    ) A curto prazo    (   ) Não há     (    ) Não tenho interesse agora ________________________________ 
 

18. Se admitido ao final do estágio, você foi lotado no setor de _______________________________________________ 
 

19. Avalie os itens abaixo com P (positivo) ou N (negativo), em relação ao IFMA: 
(   ) Disciplina          (   ) Corpo docente      (   ) Cultura Geral      (   ) Disciplinas profissionalizantes    (   ) Outras 
disciplinas 
(   ) Aulas teóricas    (   ) Aulas práticas      (   ) Cursos oferecidos       (   ) Interação Escola Empresa 

 
20. Quais cursos extracurriculares você gostaria de fazer para melhorar seus conhecimentos em relação à sua área de atuação? 

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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21. Dê algumas sugestões que possam melhorar o processo de ensino e aprendizagem _________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
São Luís (MA), ____/____/_______                         _______________________________________ 
                                                                                                                     Assinatura do aluno 
IV – PARA USO DO IFMA (Avaliação) 
Avaliação pelo Professor Orientador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: ______ (_______________________________).                  (    ) APROVADO      (    ) REPROVADO 
 

 
São Luís (MA), ____/____/_______                         ____________________________________________________ 
                                                                                                              Assinatura do Professor Orientador 
 
 

 
 
 

 
 


