
 

 

NORMAS DO ESTÁGIO DO CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA CIVIL 

 

Este documento dispõe sobre as especificidades do estágio supervisionado do curso 

superior de Engenharia Civil do IFBA campus Eunápolis.  

 

1. Estas normas estão de acordo com a Lei nº11 788, de 25 de setembro de 2008 

bem como as instruções constantes do regulamento de estágio, das Normas 

acadêmicas do Ensino Superior do IFBA e do Projeto Pedagógico do Curso.  

 

2. A criação de regulamento específico para o curso de Engenharia Civil do IFBA 

campus Eunápolis, visa abordar situações específicas passíveis de ocorrência no 

que diz respeito à atuação na área. 

 

3. O aluno deverá inicialmente preencher os documentos previstos disponibilizados 

pela Coordenação de Estágio - CRIEE. O Orientador do Estágio  deve ser 

obrigatoriamente um professor da área de engenharia do campus Eunápolis. 

Este orientador deverá assinar e datar os documentos oficiais, como forma de 

reconhecer seu envolvimento durante o período do estágio do aluno.  

 

4. O estágio curricular dar-se-á prioritariamente via CRIEE e convênios firmados 

entre empresas da região e o IFBA campus Eunápolis.  Situações diferentes 

deste trâmite previsto deverão ser levadas ao conhecimento do colegiado do 

curso para deliberação do início do trabalho. 

 

5. As áreas possíveis de Estágio estão abaixo relacionadas: 

a. Execução de obras em geral; 

b. Desenvolvimento de projetos; 

c. Planejamento e gerenciamento de obras; 

d. Transporte e estradas; 

 

6. É importante que o trabalho realizado em qualquer uma das áreas acima 

mencionadas, tenha natureza prática comprovada pelo aluno.  

 

7. Quanto ao aproveitamento de competência, serão consideradas as seguintes 

situações, desde que aprovadas para aproveitamento pelo Colegiado do Curso 

em Conjunto com o Orientador do estágio. 

 

 

a. Participação do Aluno em Iniciação Científica, desde que comprovada a 

atuação prática e construção de solução pertinente a uma das áreas 

citadas no item 5.  



 

b. Comprovação de atuação na área de engenharia civil e afins como 

empregado de empresas, em uma das linhas listadas no item 5. 

c. Outros serviços na área da engenharia civil em que o aluno tenha 

desempenhado atividades constantes do item 5. 

 

8. É obrigatório o contato (via visita ao/do cliente) com a organização que recebe 

ou recebeu (quando aproveitamento) os serviços prestados pelo aluno do curso 

de Engenharia Civil. Este contato visa o conhecimento da natureza do serviço 

prestado, e sua relação à atividade prática.  

 

9. A carga horária total prevista de 180h deve ser cumprida no desempenho do 

estágio. Esta Carga Horária poderá ser aproveitada parcialmente em trabalhos 

realizados anteriormente citados no item 7, desde que, com a devida 

comprovação e aprovação do orientador e posteriormente pelo colegiado do 

curso . O relatório final de Estágio que gerará a nota do aproveitamento do 

aluno deverá ser aprovado pelo orientador e pelo supervisor  antes de serem 

entregues a CRIEE. 

 

10.Quaisquer outras definições não constantes deste documento deverão ser 

levadas à apreciação do Colegiado do Curso.  

 

11.Anexos 

 

a. Fluxograma de estágio.  

b. Fluxograma de convênio com a empresa. 

c. Cadastro da Empresa. 

d. Modelo de Convênio de Estágio. 

e. Inscrição para estágio. 

f. Termo de Compromisso de Estágio. 

g. Plano de trabalho. 

h. Auto- Avaliação do Estagiário. 

i. Avaliação do estagiário pela empresa.  

j. Ficha de Avaliação do estágio pelo aluno. 

k. Modelo de relatório. 

l. Requerimento de Aproveitamento Profissional.  

 

 

 

 

 


