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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

PRO-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

 
 

PORTARIA Nº 1471 / 2022 - PROGEP (11.01.29) 
 
Nº do Protocolo: 23204.015470/2022-09

Santarém-PA, 26 de outubro de 2022.

 
Dispõe sobre procedimentos de avaliação de estagiário
não obrigatório, nos termos da Lei n°. 11.788/2008 e
Instrução Norma�va nº 213/2019.
 

Art. 1 Esta Portaria dispõe sobre procedimentos de avaliação de estagiário não
obrigatório, no âmbito da Universidade Federal do Oeste do Pará em consonância com os
critérios estabelecidos Lei n°. 11.788/2008 e Instrução Norma�va nº 213/2019.

Parágrafo único. A avaliação de desempenho tem o obje�vo de acompanhar os
avanços e desafios ao longo de um determinado período de estágio, tendo como bases as
a�vidades relacionadas no Termo de Compromisso de Estagiário, sendo realizado a cada
semestre efe�vamente estagiado e ao final do estágio.

Art. 2 O Relatório de a�vidades e avaliação de desempenho é indispensável
para fins de con�nuidade, ex�nção, prorrogação e emissão de Cer�ficado de Estágio
Remunerado não obrigatório.

Art. 3 A avaliação de desempenho é de responsabilidade da Unidade de
lotação do estagiário e será conduzida pelo supervisor de estágio designado no Termo de
Compromisso de Estágio, sendo possível a transferência desta responsabilidade a outro
servidor da unidade, pela autoridade da unidade de lotação do estagiário somente nos casos
de ausências e afastamentos legais do Supervisionador.

Art. 4 O estagiário deverá submeter à apreciação e validação do seu supervisor
de estágio, no prazo de até 20 (vinte) dias antes da conclusão do semestre o relatório e
avaliação de desempenho de estágio não obrigatório, conforme Anexo I, podendo:

a) ser considerado Aprovado, se a nota ob�da for igual ou maior que
60,0(sessenta);

b) ser considerado Reprovado, se a nota ob�da for menor que 60,0(sessenta);

Art. 5 na hipótese de reprovação, o estagiário terá o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados da ciência, para recorrer do resultado da avaliação, apresentando recurso
formal e jus�ficado, conforme Anexo II.

Art. 6 Não serão aceitos recursos sem a devida fundamentação ou impetrados
fora do prazo. O Supervisor terá igual período para providenciar análise e resposta de recurso.

Art. 7 É dever do supervisor de estágio iniciar o processo administra�vo de
Avaliação de Desempenho de estágio remunerado, apensando além da documentação
per�nente ao processo administra�vo; o relatório e avaliação de desempenho de estágio não
obrigatório e todas as frequências mensais do período avalia�vo devidamente preenchidas.

Art. 8 Na avaliação de desempenho do estagiário serão consideradas:

I. a compa�bilidade das a�vidades desenvolvidas com as previstas no plano de
a�vidades constante no Termo de Compromisso de Estágio, com base nos relatórios
apresentados no decorrer do período estagiado;

II. a qualidade/eficácia das a�vidades realizadas;

III. o cumprimento dos seguintes deveres:

a) Assiduidade;

b) Pontualidade;

c) Urbanidade;

d) Disciplina;

e) Lealdade à unidade/subunidade onde está lotado;

f) Preservação de sigilo referente às informações a que �ver acesso;

g) Observância das ordens legais e regulamentares emanadas dos �tulares da
unidade/subunidade;

h) Interesse e dedicação no desempenho de suas a�vidades;

i) Pronto atendimento às solicitações e recomendações que lhe forem
acome�das;

j) Apresentação de relatório com avaliação de aproveitamento sa�sfatório.

k) Zelar pela conservação dos bens e documentos públicos, no exercício de
suas atribuições;

l) Preencher diariamente sua frequência de estágio.

Art. 9 Será emi�do pela Coordenação de Admissão de Pessoal da Progep, ao
final de cada avaliação, Declaração de Avaliação de Desempenho de Estágio remunerado.

Art. 10 As rescisões, ex�nções e prorrogações serão autorizadas mediante a
apresentação da Declaração de Desempenho de Avaliação de Estágio Remunerado,
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disponibilidade orçamentária e concordância entre as partes.

§1º No caso de rescisão em tempo inferior ao es�pulado no caput deste ar�go,
fica o mesmo obrigado a apresentar relatório proporcional ao tempo estagiado.

§2º O estagiário que não entregar o relatório e avaliação de desempenho de
estágio não obrigatório dentro do prazo es�pulado ficará impossibilitado de receber o seu
cer�ficado de estágio, e ainda de assinar novo contrato de estágio com a UFOPA pelo prazo de
24 meses.

Art. 11 Os casos omissos serão resolvidos pela Progep.

Art. 12 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
  

 

ANEXO I

RELATÓRIO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

Relatório referente ao período de: _____/____/____ a ____/____/____ (máximo 6 meses)

Unidade de Lotação de Estágio: ____________________ Supervisor de Estágio:
________________________

Estagiário: __________________________________________________________________ 
 Matrícula:_____________ Curso: _________________________ Previsão de Término de

Curso:___________

Questões fechadas respondidas pelo estagiário (preenchimento obrigatório)

Orientações ? Estagiário e supervisor devem atribuir para cada asser�va notas que variam de
0 a 5.

O Estagiário deverá assinalar a alterna�va mais condizente com a realidade de suas a�vidades
desenvolvidas no estágio:

Nota
estagiário

Nota
Supervisor

Avaliando as a�vidades desenvolvidas considerando as a�vidades elencadas no plano de
estágio (TCE)

1 Estão de acordo com o Plano de Estágio.

2 São compa�veis com o curso do estagiário.

3 As a�vidades foram realizadas conforme solicitadas.

Avaliando as a�vidades desenvolvidas durante o período de estágio

4 Quanto à assiduidade: Comparece ao estágio nos dias
combinados;

5 Quanto à pontualidade: Cumpre nos horários
combinados;

6 Quanto à urbanidade: Atende com cortesia o público
interno e externo;

7 Quanto à disciplina: Exerce com zelo e disciplina as
a�vidades designadas;

8 Age com lealdade à unidade/subunidade de estágio.

9 Preserva em sigilo todas às informações a que �ver
acesso referente as ações da unidade;

10 Corresponde a todas ordens legais e regulamentares
emanadas dos �tulares da unidade/subunidade;

11 Demonstra-se interessado(a) e dedicado(a) no
desempenho de minhas a�vidades, com presteza no
atendimento às solicitações e recomendações;

12 Zela pela conservação dos bens e documentos
públicos, no exercício do meu estágio;

13 Entrega pontualmente as frequências;

14 U�liza o tempo de estágio para realização de
atribuições e aprendizagem de novas prá�cas;

15 Apresenta qualidade nos trabalhos produzidos;
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16 Apresenta soluções cria�vas;

17 Exis�ndo dúvidas, busca orientações do Supervisor ou
outros servidores do local de estágio para o
desenvolvimento de suas;

18 Prima pela limpeza, organização e segurança dos
recursos e dos ambientes;

19 Executa a�vidades escolares no horário de estágio, em
detrimento das tarefas previstas;

20 U�liza recursos do ambiente de estágio para bene�cio
próprio;

Subtotal

Média das notas atribuídas pelo estagiário e supervisor

(nota do estagiário + nota do supervisor/2)

Questões abertas respondidas pelo estagiário (preenchimento obrigatório)

1. Descrever se as a�vidades desenvolvidas no estágio durante o período avaliado,
acrescentaram conhecimento prá�co, na sua perspec�va:

2. Houve dificuldades durante a realização do estágio, se sim, quais?

3. Avalie o estágio para a sua formação profissional e como experiência de trabalho e vida:

Questões abertas respondidas pelo Supervisor

Neste espaço, poderão ser acrescentadas as ponderações posi�vas ou nega�vas, e outras
informações e considerações que o (a) Supervisor (a) julgar necessárias.

Resultado da avaliação de desempenho

Será considerado aprovado o estagiário, que nesta avaliação, ob�ver nota igual ou superior à
60,0. Com base nisso, e tendo o estagiário a�ngido a média _____, considera-o, para os
devidos fins:

( )Aprovado no período avaliado; ( )Reprovado no período avaliado;

Data do preenchimento e assinatura do Supervisor.

Santarém,_____ /____/_____ __________________________________________________

Ciência do estagiário da Nota Geral

Santarém,_____ /____/_____ __________________________________________________

ANEXO II

RECURSO CONTRA O RESULTADO DO RELATÓRIO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE
ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

Iden�ficação do estagiário:

Nome:______________________________________________________________________
 Matrícula:__________________ CPF:_______________________ RG:________________

Curso:______________________________________________________________________

Ins�tuto/Turno_______________________________________________________________

Data do Ingresso:________________________

Iden�ficação do Estágio:

Nome do supervisor: __________________________________________________________

Cargo:__________________________ Funçao:_________________________

Unidade de lotação: _________________________________________
Campus:___________________ Turno: ( )Matu�no ( )Vesper�no

Venho por meio deste, impetrar recurso contra o conceito ob�do por mim no RELATÓRIO E
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

Relatório Semestral: ( )1º; ( )2º; ( )3º; ( )4º.

Período: __________a _________ C.H cumprida no período: ____ Horas.
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Conceito ob�do:
____________________________________________________________________

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são:

__________________________________________________________________________________________________________

Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos:

__________________________________________________________________________________________________________

Data:___/___/_________ Assinatura do estagiário:_________________________
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