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Sr(a) Supervisor(a) Técnico(a), 
 

 Cumprimentamos V.Sa. por mais esse semestre de parceria conosco e aproveitamos 

para informar sobre a sistemática de avaliação do estágio supervisionado.  

O colegiado do curso de Biblioteconomia estabeleceu que, para efeito de avaliação do 

aluno, devem ser considerados os artigos 24º e 12º do Regulamento Geral do Estágio, a saber: 

 Art. 24º - A avaliação do Estágio será feita pelo Orientador Didático, ouvindo o 

Orientador Técnico. 

 Art. 12º - Ao Orientador Técnico, profissional de nível superior Biblioteconomia, 

indicado pela instituição objeto de estágio, compete: 

[...] 

e) Emitir parecer avaliativo sobre o desempenho do estagiário; 

[...] 

 Dessa forma, a avaliação do estágio, pelo professor (Orientador Didático), deverá ser 

pautada em três elementos: 

1. Plano de Estágio; 

2. Atividade Final (Relatório de Estágio ou Projeto); 

3. Parecer avaliativo do Orientador Técnico. 

O parecer do Orientador Técnico deverá basear-se na “observação do 

comportamento do estagiário com relação à participação, desempenho, resultado, 

assiduidade, pontualidade, interesse e relacionamento” conforme orienta o Art. 25º, alínea 

‘a’ do Regulamento Geral de Estágio. O parecer deverá ser expresso dos conceitos abaixo 

especificado: 

a. Insatisfatório = equivalente a notas entre 0 (zero) e 6,9 (seis vírgula nove); 

b. Satisfatório = equivalente a notas entre 7,0 (sete) e 8 (oito); 

c. Bom = equivalente a notas entre 8,1 (oito vírgula um) e 9,0 (nove); 

d. Excelente = equivalente a notas entre 9,1 (nove vírgula um) e 10,0 (dez). 

 Na página da Coordenação do Curso(http://graduacoes.ufc.br/biblioteconomia/) existe 

um formulário de avaliação que poderá ser adotado pelas instituições concedentes de estágio. 

Ao final do período de estágio, o orientador técnico deverá encaminhar o seu parecer assinado 

junto com a freqüência do último mês de estágio também assinada. 

 Certos de sua atenção e compreensão, disponibilizamo-nos para quaisquer 

esclarecimentos. 
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