
 

 

 
 
 
 
 
 

 AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 
 

1. Identificação 
 

 
2. Avaliação (Avalie os critérios a seguir marcando um “X” em uma das opções: SIM, PARCIALMENTE, NÃO) 

 

 SIM PARCIALMENTE NAO 

1) Você recebeu as informações 
necessárias do coordenador 
de estágio sobre os 
procedimentos de estágio? 

   

2)  O coordenador de estágio do 
curso promoveu reuniões ao 
longo do período / ano do estágio 
para esclarecimentos e trocas de 
experiências? 

   PLANEJAMENTO 

3) O coordenador de estágio 
contribuiu para o bom andamento 
do seu estágio? 

   

 
Comente suas respostas (opcional): 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
 SIM PARCIALMENTE NAO 

1) Corresponderam ao projeto 
apresentado no início do 
semestre? 

   

2) Foram pertinentes a sua 
formação acadêmica? 

   ATIVIDADES 

3) O número / volume de 
tarefas foi adequado? 

   

 
Comente suas respostas (opcional): 
 
 

Estagiário (opcional): 
Instituição: 
Unidade de Informação onde realizou o estágio: 
Supervisor: 
Período do Estágio: 



 

 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
 SIM PARCIALMENTE NAO 

1) Recebeu informações 
suficientes sobre o setor / 
departamento e o estágio? 

   

PREPARAÇÃO 
2) Recebeu treinamento 
adequado? (se for este o caso) 

   

 
Comente suas respostas (opcional): 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
 SIM PARCIALMENTE NAO 

1) A qualidade e a 
disponibilidade foram 

adequadas? 
   

SUPERVISÃO 
RECEBIDA NA 
UNIDADE DE 

INFORMAÇÃO 
2) A formação do supervisor era 

adequada as atividades 
desenvolvidas? 

   

 
Comente suas respostas (opcional): 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
 SIM PARCIALMENTE NAO 

1) Correspondeu às suas 
expectativas? 

   

2) Durante o período de estágio, 
você conseguiu conhecer a 
instituição? 

   

3) Os recursos disponibilizados 
pela instituição foram 
adequados para suas 
atividades? 

   
QUALIDADE DO 

ESTÁGIO 

4) Teve um bom 
relacionamento com os demais 

   



 

 

colegas da instituição? 
 

Comente suas respostas (opcional): 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
 SIM PARCIALMENTE NAO 

APRENDIZAGEM 
1) O estágio correspondeu às 

suas expectativas? 
   

 
Comente suas respostas (opcional): 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
 SIM PARCIALMENTE NAO 

1) O professor planejou, 
acompanhou e avaliou as 
atividades de estágio? 

   

2) O professor orientador 
esclareceu você e o supervisor 
sobre o processo de avaliação? 

   

3)  O professor orientador 
acompanhou o andamento do 
estágio por meio de visitas 
regulares e periódicas? 

   
O PROFESSOR 
ORIENTADOR 

4) O professor contribuiu para o 
êxito do seu estágio? 

   

 
Comente suas respostas (opcional): 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Dê sugestões para o aperfeiçoamento do programa de estágio e quaisquer colocações que considerar relevantes 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 


