
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ  

INSTITUIDA PELA LEI Nº.10.425 DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU 

BACHARELADO EM BIOQUÍMICA 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO DA UNIDADE CONCEDENTE 

NOME DO ESTAGIÁRIO: __________________________________________________ 

NOME DA EMPRESA: _____________________________________________________ 

CURSO: Bioquímica PERÍODO DO ESTÁGIO:  ___ / ___ / ____  até__ / ___ / ____ 

TOTAL DE HORAS: ________ 

ASPECTOS NOTAS 
(1 a 10) 

1. Aspectos Técnicos Profissionais: 

Rendimento do estágio: qualidade, rapidez, precisão na execução de 
tarefas. 

 

Nível de conhecimentos teóricos e práticos: demonstrado no 
desempenho das atividades programadas 

 

Organização e método no trabalho: uso de meios racionais visando 
melhorar a organização para o bom desenvolvimento do trabalho. 

 

Criatividade: capacidade de sugerir, projetar ou executar modificação ou 
inovação no campo de estágio. 

 

Independência: capacidade de procurar novas soluções dentro dos 
padrões adequados. 

 

Aprimoramento: iniciativa em consultar livros e revistas técnicas visando 
ampliar seus conhecimentos. 

 

Interesse: disposição para aprender.  

2. Aspectos Comportamentais: 

Assiduidade e pontualidade: constância e pontualidade no cumprimento 
dos horários e dias de trabalho estipulados. 

 

Disciplina: observação das normas e regulamentos internos do campo 
de estágio e facilidade em aceitar e seguir instruções superiores. 

 

Desembaraço: espontaneidade de agir frente a pessoas, fatos e 
situações. 

 

Responsabilidade: capacidade de cuidar e responder pelas atribuições 
materiais, equipamentos e bens da instituição e que lhe foram confiados. 

 

Cooperação: atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir 
para o alcance de um objetivo comum, influência positiva no grupo. 

 

Ética profissional: apresenta comportamento ético profissional durante o 
estágio. 

 

Média Final  

Observações:______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Nome do Avaliador:  

Rubrica do avaliador: 
 
 
 
 

Carimbo da empresa 
 
 

 
 

Data: ___ / ___ / ___   
 

 
Encaminhar a Ficha preenchida via Correio para Universidade Federal de São João del-Rei – Campus 
Centro Oeste Dona Lindu- Setor de Apoio Acadêmico e Estudantil. 
Aos cuidados do Coordenador de Estágio Supervisionado do Curso Bioquímica em envelope lacrado 
via carta registrada. Rua Sebastião Gonçalves Coelho, 400 - Bairro Chanadour – CEP 35501-296 – 

Divinópolis/MG 
 


