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FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO - SUPERVISOR DE CAMPO 
 

Nome do Aluno(a): 

Curso: Licenciatura em Física 

(    ) Estágio Sup. I            (    ) Estágio Sup. II               (    ) Estágio Sup. III              (    ) Estágio Sup. IV 

Nome da Escola:  

Nome do(a) Supervisor(a) de Campo:                                                        Formação: 

Período do Estágio: início: ____/____/____        término: ____/____/____            Total de horas: 

 
Deve ser preenchida pelo(a) Supervisor(a) de Campo considerando o desempenho do(a) estagiário(a) 
durante o desenvolvimento de atividades relacionadas ao estágio. Marcar, de acordo com o 
desempenho observado, sinalizando com um “X”. 
 
Os itens 7 e 8 se referem apenas aos Estágios Supervisionados III (Projetos Escolares) e IV 
(Prática de Ensino). 
 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO A* 
(90-100) 

B* 
(75 a 89) 

C* 
(60 a 74) 

D* 
(0 a 59) 

1- QUALIDADE DO TRABALHO: Considerar o nível de trabalho 
executado, tendo em vista o que seria esperado. 

    

2- INICIATIVA e AUTODETERMINAÇÃO: Considerar o 
desenvolvimento das atividades sem a dependência de outras pessoas. 

    

3- ORGANIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE: Considerar a 
organização e o cuidado do estagiário no ambiente escolar.  

    

4- DISCIPLINA: Considerar a disposição no cumprimento de horários e 
normas da escola.  

    

5- INTERESSE: Considerar a disposição que o estagiário demonstra na 
realização das tarefas.  

    

6- SOCIABILIDADE: Considerar a facilidade de integração com a 
comunidade escolar e a relação com o Supervisor de Campo. 

    

7- LIDERANÇA: Considerar a capacidade de conduzir a prática 
desenvolvida de acordo com os objetivos propostos no Plano de Estágio 
e/ou no processo de ensino e aprendizagem. 

    

8- CONHECIMENTO: Considerar o conhecimento demonstrado no 
desenvolvimento das atividades do Plano de Estágio e/ou no processo 
de ensino e aprendizagem. 

    

 
Com base na avaliação, emita parecer sobre o desempenho do estagiário e emita um conceito final 
de avaliação (A, B, C ou D) 
 

 

 

 

 
Foz do Iguaçu, ___ de__________ de 20___. 

 
    ___________________________________                 __________________________________ 

Assinatura e carimbo do(a) Supervisor(a) de Campo             Assinatura e carimbo do(a) Orientador(a) de Estágio 
 

De acordo com a Portaria 003 de 27/02/2102 (Foz do Iguaçu) e da Portaria 120 de 06/08/2009 (Reitoria)  
Conceito A (90 a 100): aprendizagem foi PLENA e atingiu objetivos propostos; 
Conceito B (75 a 89): aprendizagem foi PARCIALMENTE PLENA e atingiu níveis desejáveis aos objetivos; 
Conceito C (60 a 74): aprendizagem foi SUFICIENTE e atingiu níveis aceitáveis aos objetivos propostos; 
Conceito D (0 a 59): aprendizagem foi INSUFIECIENTE e não atingiu os objetivos propostos.  


