
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- UERN
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEG

DEPARTAMENTO DE TURISMO 
CURSO DE TURISMO 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO

Estagiário:___________________________________________________________________

Matricula:___________________________Período do estágio: ___/___/___ a ___/___/___ 

Carga Horária Semanal:____________________Curso:_______________________________

Supervisor:___________________________________________________________________

Instituição/ Campo de Estágio:___________________________________________________

Orientador:___________________________________________________________________

1-  As  atividades  desenvolvidas  no  estágio  estão  de  acordo  com  o  plano  apresentado  ao 
coordenador e/ou professor orientador.
(     ) Sim              (     ) Não           (     ) Em parte

1.1  -  Se  a  resposta  foi  não,  comente  porque  as  atividades  previstas  no  plano  não  foram 
realizadas.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1.2 - Se a resposta foi em parte, mencione:
1.2.1   Quais  as  atividades  desenvolvidas,  que  não  estavam  incluídas  no  seu  programa  de 
estágio?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

1.2.2 -Quais as atividades planejadas que não foram desenvolvidas?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2 - O estágio proporcionou contato com situações variadas da realidade de trabalho profissional 
de sua área?
  (     ) Sim          (     ) Não          (     ) Não observei

3- O estágio proporcionou novos conhecimentos e técnicas que não foram (ou não estão sendo) 
vistos durante o seu curso? 



(     ) Sim            (     ) Não 

Se a resposta foi sim, descreva-os:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

4 - Que disciplinas do seu curso foram (ou estão sendo) úteis ao desenvolvimento das atividades 
citadas? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
5- Enfrentou dificuldades para o desenvolvimento do seu estágio? Exemplifique
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________

6 – Se houve dificuldade de que maneira foram resolvidas? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

7  -  O  Estágio  ofereceu  condições  de  aplicação  de  conhecimentos  teóricos  em  atividades 
práticas? 
(    )Sim            (    ) Não 

Justifique: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8  -  A  orientação  recebida  pelo  Supervisor  de  estágio  na  instituição  campo  de  estágio  foi 
adequada e suficiente para a consecução do estágio? 
(     )Sim               (     ) Não  
Comente: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9- Quando necessário, o professor - orientador de estágio - atendeu e sanou suas dúvidas com 
relação aos encaminhamentos para realização do estágio de forma satisfatória? 
(     )Sim               (     ) Não  

Comente: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

10 - Como foi seu relacionamento com os funcionários do local onde estagiou? 



(     ) Bom               (     ) Regular               (     ) Deficiente 

Comente, se desejar: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

11 – Considerando as questões anteriores, avalie o aproveitamento do estágio em relação a sua 
formação profissional, apresentando os pontos fortes e fracos. 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

______________________, ____ de ____________ de ______.

________________________________________
Assinatura do Estagiário (a)


	Matricula:___________________________Período do estágio: ___/___/___ a ___/___/___ 

