
UNIPAC - UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 

JUIZ DE FORA – CAMPUS II 
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CURSO DE FARMÁCIA 

Av. Juiz de Fora, 1100, Granjas Bethânea – Juiz de Fora / MG 
Tel(s): (32) 2102 - 2104 ou 2102 – 2110 

 

                                                                      Visto do Coordenador do Curso de Farmácia   

RELATÓRIO DE AVALIAÇÕES PARCIAIS DO ESTAGIÁRIO PELO PROFESSOR 
 
Aluno (a): ______________________________________________________  Período: ___________ 

Estágio em: ______________________________________ 

Empresa/Instituição Concedente:__________________________________     Tel.:     

Período do estágio: ______/______/______ a ______/______/______   Duração Total: _________horas 

 

 

1ª AVALIAÇÃO (30% da carga horária cumprida)    Data: ______/______/______ 

1. Produtividade: Rapidez e facilidade em interpretar e atender as atividades programadas.  

2. Organização: Uso de meios racionais, organizados e adequados a sistemática de trabalho.  

3. Iniciativa: Desenvolvimento do estágio com a autonomia adequado, tomando decisões necessárias.  

4. Interesse: Demonstração de sensibilidade pelas questões do estágio e às atividades desenvolvidas.  

5. Assiduidade e Pontualidade: Comparecimento nos dias  e horários programados.  

6. Disciplina: Atitude adequada no desempenho das atividades na empresa.  

7. Cooperação: Disposição para colaborar com os colegas para contribuir para os objetivos comum.  

8. Responsabilidade: Cumprimento das atividades e deveres decorrentes do estágio.  

Atribuir os conceitos:  MB (muito bom); BO (Bom); R (Regular); I (Insuficiente) 

 

2ª AVALIAÇÃO (70% da carga horária cumprida)    Data: ______/______/______ 

1. Produtividade: Rapidez e facilidade em interpretar e atender as atividades programadas.  

2. Organização: Uso de meios racionais, organizados e adequados a sistemática de trabalho.  

3. Iniciativa: Desenvolvimento do estágio com a autonomia adequado, tomando decisões necessárias.  

4. Interesse: Demonstração de sensibilidade pelas questões do estágio e às atividades desenvolvidas.  

5. Assiduidade e Pontualidade: Comparecimento nos dias  e horários programados.  

6. Disciplina: Atitude adequada no desempenho das atividades na empresa.  

7. Cooperação: Disposição para colaborar com os colegas para contribuir para os objetivos comum.  

8. Responsabilidade: Cumprimento das atividades e deveres decorrentes do estágio.  

Atribuir os conceitos:  MB (muito bom); BO (Bom); R (Regular); I (Insuficiente) 

 

3ª AVALIAÇÃO (100% da carga horária cumprida)   Data: ______/______/______ 

1. Produtividade: Rapidez e facilidade em interpretar e atender as atividades programadas.  

2. Organização: Uso de meios racionais, organizados e adequados a sistemática de trabalho.  

3. Iniciativa: Desenvolvimento do estágio com a autonomia adequado, tomando decisões necessárias.  

4. Interesse: Demonstração de sensibilidade pelas questões do estágio e às atividades desenvolvidas.  

5. Assiduidade e Pontualidade: Comparecimento nos dias  e horários programados.  

6. Disciplina: Atitude adequada no desempenho das atividades na empresa.  

7. Cooperação: Disposição para colaborar com os colegas para contribuir para os objetivos comum.  

8. Responsabilidade: Cumprimento das atividades e deveres decorrentes do estágio.  

Atribuir os conceitos:  MB (muito bom); BO (Bom); R (Regular); I (Insuficiente) 

                          
 
RESULTADO FINAL 
(  ) APTO   (   ) NÃO APTO 

       
   Assinatura do Professor de Estágio                                

 


