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Programa respuc Ação Comunitária 
 

 

Relatório de Atividades 

    

                                    Ano:  

Nome: 

Matricula Acadêmica: Tel/Cel.:  

Projeto/Instituição: 

Coordenador do Projeto: 

Data 
Horário Total de 

Horas 

                                                     

Atividades  
Entrada Saída 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

      

      

            

            

            

            

            

            

           Carga   Horária  Total:       

 

Assinatura do aluno: 

Assinatura e carimbo do coordenador do projeto: 
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 ALUNO RESPONDE: 

Perguntas Sim Não Talvez 

A experiência social é uma oportunidade de transformar a excelência 

acadêmica da PUC-Rio em ações de transformação social? 
   

O trabalho social contribuiu para alterar sua concepção de cidadania? 
   

A experiência como voluntário te incentivou a participar de outros 

projetos sociais?    

Você indicaria o trabalho social voluntário a um colega da faculdade? 

 
   

Perguntas 
Ótimo  Bom  Regular 

Como você avalia o grau de importância da experiência atual no seu 

processo de formação profissional? 
   

Como considera seu desempenho como voluntário? 

 
   

Como você avalia seu relacionamento com os atendidos no projeto? 

 
   

 

Através de sua atuação quantas pessoas foram atendidas no projeto? 

(   ) de 01 a 10           (   )  de 11 a 20                   (   )  de 21 a 30  

(   )  de 31 a 40          (   )  de 41 a 50                   (   )  mais de 50  

 

 RESPONSÁVEL NA INSTITUIÇÃO RESPONDE: 

Perguntas Sim Não Parcialmente 

Não foi 

possível 

identificar 

O aluno demonstrou ter informações suficientes 

quanto às finalidades do Projeto?         

O aluno demonstrou satisfação com a realização da 

atividade escolhida?         

O desempenho do aluno em relação ao esperado pela 

instituição atendeu aos requisitos de:     

               a)- Pontualidade         

               b)- Assiduidade         

               c)- Execução das atribuições a ele conferida         

               d)- Adequação aos objetivos da instituição         

               e)- Superação das expectativas         

Em algum momento o aluno pensou em desistir do 

trabalho voluntário?         

 


