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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 
PUC TALENTOS – SERVIÇOS DE ESTÁGIOS 

 
DOCUMENTO ÚNICO DE ESTÁGIO 

ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO	

IMPORTANTE: Este documento deve ser encaminhado ao Núcleo de Estágios da PUCPR em 3 vias  
originais após as assinaturas obrigatórias.   

(Preenchimento obrigatório de todas as informações deste quadro) 
Estagiário:       
Curso:                                              Período do Curso:           
Unidade Concedente:           
Supervisor / Responsável Local:           
Coordenador de Curso ou Professor Orientador:           
Data:    /   /              
 

 
OBJETIVO DESTE DOCUMENTO 

(   ) RELATÓRIO DE ATIVIDADES SEMESTRAIS 
(   ) TERMO DE ENCERRAMENTO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 

 
Em caso de relatório semestral 
Período em que as atividades abaixo foram realizadas: de    /   /     a    /   /    
Em caso de Termo de encerramento de realização de estágio 
Data de início conforme o contrato, até a data de conclusão: de    /   /    a     /   /    
Relatório de atividades desenvolvidas (descrever de forma detalhada as atividades): 
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                                       AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR DO ESTAGIÁRIO 
                                            

Avaliador: (   )Supervisor/Responsável Local         (   )Prof. Orientador             (   )Ambos em conjunto 
 

   Aspectos                                                 Conceitos: Insuficiente – Regular – Bom – Muito Bom – Excelente I R B M E 
Conhecimentos Teóricos: Conhecimentos necessários para o desempenho de atividades no estágio.                
Rendimento: Qualidade, rapidez, precisão na execução de tarefas de estágio.                
Motivação: Preocupação em se aperfeiçoar no estágio e em se preparar para a vida profissional.                
Disciplina e Assiduidade: Facilidade em aceitar e atender instruções superiores, constância e pontualidade no 
cumprimento dos horários. 

               

Cooperação: Disponibilidade e boa vontade para com seus supervisores e colegas.                
Iniciativa: Pró-atividade para propor soluções inerentes as atividades do estágio.                
Responsabilidade: Seriedade, discrição e zelo no bom desempenho funcional.                
Comunicação: Capacidade de trocar informações, focando aspectos de coerência, correção formal, clareza, 
precisão e concisão. 

               

Estabilidade Emocional: Controle emocional em situações inesperadas, coerência de atitudes e equilíbrio.                
Adaptação: Considere o ajustamento do estagiário às condições do estágio.                
Observações: 
      

 
 

AUTOAVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 
 

Considero que o estágio me proporcionou: Sim Não 
A – Experiência prática, favorecendo minha formação profissional.             
B – Perceber minhas reais possibilidades e limitações, contribuindo para confirmar minha escolha profissional.             
Observações: 
      

    
 
                                       

                          
  

																																																																																		Assinaturas	Obrigatórias	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
									
									A assinatura e carimbo do Núcleo de Estágios neste campo atestam a conformidade deste documento em relação à Lei nº 11788, de 25/09/2008. 

	
.                                                                                                                                                                                             	

 

 

 

	

																															Estagiário 

			

																	______________________	
                               Estudante 
																												(Assinatura)	
			

	

	

	

						

	

                        Parte Concedente 

 

          _____________________________                                   
               Supervisor do Estágio ou RH 
                    (Assinatura e carimbo) 
 
 

 

 

 

 

        

 

                                                                          Instituição de Ensino PUCPR                                        

 

          __________________________                                                         _________________________________ 
      PUC Talentos – Serviços de Estágios                                                                 Coordenador do Curso 
                (Assinatura e carimbo)                                                                                (Assinatura e Carimbo) 
                                                                                                  
 


