
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

ESTÁGIO SUPERVISIONADO
RELATÓRIO QUINZENAL

Aluno:........................................:........................................Matrícula...........................
Turma/turno.................................................Quinzena....../....../........à ...../....../...........
Empresa:.........................................................................................Freqüência:...........%
Grupo de Conhecimento: .................................................................................................

     De acordo com o que preceitua a alínea c do artigo 11 da resolução nº 001/75 de  
06/02/75 do Exmo. Sr. Coordenador Curso de Arquitetura e Urbanismo foram desenvolvidas as  
seguintes atividades da quinzena de ..../..../...... a ...../..../........, de acordo com a programação  
pertinente ao campo de conhecimento acima.
ATIVIDADES: ....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................
HISTÓRICO: .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................

   Belém, ....... de .................de ...............
                                                             
Assinaturas: Orientador da Empresa ...............................................

                                             Discente  ...............................................

Atestamos para os fins de cumprimento da alínea d do art. 11 da resolução 001/75 de 06/02/75, do Sr.  
Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo, serem verdadeiras as informações do presente relatório.

                                          Belém, ..... de .................... de ................
                                                            
Assinaturas: Orientador/Empresa:.........................................................

V i s t o: Orientador/UFPA: ..................................................................

Rua Augusto Corrêa, 01 – Campus Univers. – Guamá
CEP 66.075-110 Belém – Pará Tel: 0xx91 –  3201-7301
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

1. Dados do Estagiário
Nome: ...........................................................................................................................
Matrícula:......................................Fone: ....................................................................
Empresa: ......................................................................................................................

2. Instruções:
1. Avaliação  do  estágio  deve  considerar  o  desenvolvimento  das  tarefas  e  o  seu  

comportamento ao longo de todo o período de estágio;
2. A avaliação será determinada através da apuração do valor numérico, que consiste na 

somatória  dos  produtos  das  notas  atribuídas  a  cada  item  de  avaliação  pelo  peso 
correspondente;

3. Cada item de avaliação tem 04(quatro) notas correspondente: (4)Excelente, (3) bom, (2)  
Regular, (1) Insuficiente e o seu peso respectivo;

4. O valor numérico de cada ítem de avaliação deve ser marcado à mão à tinta.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO

Avaliar utilizando-se os seguintes conceitos 

EXCELENTE ..............EXC
BOM.............................BOM
REGULAR...................REG
INSUFICIENTE...........INS
SEM AVALIAÇÃO.....SA

ASSIDUIDADE (Freqüência na Empresa)...........................................      (                )
INTERESSE (Voluntariedade na execução das tarefas) ......................    (                 )
DESEMPENHO TÉCNICO(Qualidade dos produtos apresentados ....  (                 )

CONCEITO GERAL .............................................................................     (                 )

Belém, ..... de .................... de ................
                                                            
Assinaturas: Orientador/Empresa: .......................................

     Orientador/.UFPA: ..........................................

OBS: No final do Estágio Supervisionado a Empresa deverá fornecer uma     Declaração de que a discente estagiou  
no período na referida Empresa.
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