
 
 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

 

NOME DO ESTÁGIARIO (A): GUSTAVO SPINDOLA LIMA 

EMPRESA: Centro Universitário Ateneu 

SUPERVISOR (A) DO ESTÁGIO NO CAMPO: Edivânia Silva 

CURSO: Administração 

PROFESSOR ORIENTADOR:  

INÍCIO DO ESTÁGIO: 21/07/2020 

PERÍODO AVALIADO: 21/07/2020 - 21/01/2021 

  

O presente relatório tem por objetivo avaliar o desenvolvimento do Plano de Atividades que 
integra o Termo de Compromisso de Estágio. A entrega deste relatório com periodicidade 
mínima de 6 (seis) meses à Instituição de ensino, devidamente preenchido e assinado pelo 
ESTAGIÁRIO e pelo SUPERVISOR DO ESTÁGIO, cumpre a exigência do inciso VII do art. 9º 
da Lei nº 11.788/2008. 
  
01. O estágio tem permitido que você adquira conhecimentos práticos, que contribuam para 

sua formação profissional? 
 (  ) Sim  
 (  ) Não 
 
02.  As atividades desenvolvidas no seu estágio estão compatíveis com o seu curso? 

(  ) Sim                      
(  ) Parcialmente     
(  ) Não    
 
03. O nível das atividades que você está realizando estão adequadas ao 

ano/semestre/período que você está cursando? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
04. Na empresa que você está estagiando seu supervisor lhe orienta e fornece retornos 

sobre suas atividades desenvolvidas? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
05. O horário de estágio está de acordo com o estabelecido no Termo de Compromisso? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
 
06. As condições referentes a bolsa auxílio e auxílio transporte constantes no Termo de 

Compromisso estão sendo devidamente cumpridas? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
07. Como é o seu relacionamento com o supervisor e amigos de trabalho? 

(  ) Ótimo   (  ) Bom   (  ) Regular 
 
08. Como você avalia o andamento do seu estágio? 

(  ) Excelente   (  ) Bom   (  ) Regular   (  ) Péssimo 
 
09. Descreva as Principais Atividades Desenvolvidas em seu Estágio. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 
 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
10. Considerações do Supervisor do Estagiário na Concedente: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

Fortaleza, 21 de janeiro de 2021. 
 
 
 

 
 

____________________________                             ___________________________ 
              (Supervisor do campo)                                                 (Professor Orientador) 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________                                  ____________________________                              
              (Instituição de Ensino                                                            (Estagiário (a)) 
 
 
 


