
 
 ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII E VIII 

 

DECLARAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins que _________________________________  

______________________________________, aluno do Curso de Arquitetura 

e Urbanismo da UFPB, matrícula _____________, estagiou neste escritório/ 

empresa /órgão, no período de ____ / _____ / _____  a  ____ / _____ / _____ , 

com uma carga horária de ________ horas semanais, perfazendo as 360 horas 

exigidas para o cumprimento do estágio em escritório previsto pelo currículo do 

CAU/UFPB.  

  
 
 
 
 
João Pessoa, ____ / _____ / _____  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

_____________________________________________________ 
 

Ass. do responsável pela empresa/órgão ou supervisor do estágio 
 

 

 
 
 



 
 ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII E VIII 

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO  

 

Estagiário: ________________________________ Matrícula ____________________ 
Empresa: _____________________________________________________________ 
Supervisor avaliador: ________________________ Reg. CAU ou CREA___________ 
  
 

Setores em que o estagiário atuou:  
1. 

2. 

3. 

 
 

Para o supervisor avaliar o estagiário, conforme critérios listados abaixo:  

CRITÉRIOS (aspectos profissionais e humanos) CONCEITO (0 a 10) 

QUALIDADE: qualidade do trabalho realizado, tendo em vista o que seria 
desejável para um estagiário 

 

EFICIÊNCIA: capacidade de ser produtivo, com bom rendimento de trabalho, 
e o mínimo de erros e desperdícios, dentro dos prazos estabelecidos 

 

CONHECIMENTOS: conhecimento teórico demonstrado no exercício das 
atividades programadas 

 

ENGENHOSIDADE: capacidade de resolver problemas, ou de sugerir 
soluções 

 

ESPÍRITO INQUISITIVO: disposição que o estagiário demonstrou para 
aprender 

 

COOPERAÇÃO: disposição para trabalho em equipe, para cooperar com os 
colegas e para atender prontamente a atividades solicitadas 

 

RELAÇÕES PESSOAIS: facilidade de se integrar com os colegas e com o 
ambiente de trabalho 

 

ASSIDUIDADE e PONTUALIDADE: frequência ao trabalho e cumprimento do 
horário 

 

DISCIPLINA: observância das normas e regulamentos da empresa  

SENSO DE RESPONSABILIDADE: zelo pelo material, equipamento e bens da 
empresa 

 

SOMATÓRIO (0 a 100)  

 
 
 

Data da avaliação:______/_______/_______ 
 
Ass. do supervisor do estágio:_____________________________________________ 
 



 
 ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII E VIII 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII E VIII 

ESTAGIÁRIO:___________________________________________MATRÍCULA:___________________ 

EMPRESA:__________________________________________________________________________ 

SUPERVISOR:___________________________________________CAU OU CREA:_________________ 

DATAS DE INÍCIO E FIM DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO:_______________________________________ 

1.DESCREVA O FUNCIONAMENTO DO LOCAL ONDE ESTAGIOU: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2.DISCORRA SOBRE AS PRINCIPAIS ATIVIDADES QUE DESENVOLVEU: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3.DESCREVA AS EVENTUAIS DIFICULDADES E / OU PROBLEMAS ENCONTRADOS: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4.COMENTE A CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA A EMPRESA E PARA SUA FORMAÇÃO: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. COMENTE A RELAÇÃO ENTRE OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS NO CURSO E NO ESTÁGIO: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ANEXE A ESTE RELATÓRIO UMA AMOSTRA DO TRABALHO DESENVOLVIDO POR VOCÊ ENQUANTO 

ESTAGIÁRIO NA EMPRESA (PRANCHAS DE DESENHOS E PROJETOS, COM, POR EXEMPLO, PLANTAS, 

CORTES, ELEVAÇÕES, PERSPECTIVAS, DETALHAMENTOS). 


