
DO ESTÁGIO TÉCNICO SUPERVISIONADO NO ENSINO TÉCNICO
 

Art. 176 O estágio profissional supervisionado caracteriza-se como prática profissional em situação
real de trabalho e é assumido como ato educativo do IFBA:

I  – o estágio  profissional,  sendo necessário  à  natureza  do  itinerário  formativo  ou exigido pela
natureza  da  ocupação,  deve  ser  incluído  no  PPC como  obrigatório  ou  não  obrigatório,  sendo
realizado em empresas e/ou outras organizações públicas e privadas, conforme legislação vigente e
diretrizes específicas editadas pelo CNE; 
II  –  o  plano  de  realização  do  estágio  profissional  supervisionado  deve  ser  explicitado  na
organização  curricular  e  no  PPC  porque  é  ato  educativo  de  responsabilidade  da  instituição
educacional; 
III – a carga horária das atividades de estágio profissional supervisionado será estabelecida pelo
CNE  ou  prevista  no  CNCT  para  a  duração  do  respectivo  curso  técnico  de  nível  médio  ou
correspondente qualificação ou especialização profissional,  salvo em cursos  ofertados  na forma
integrada na modalidade EJA, que obedece a regras próprias; 
IV – o estágio profissional supervisionado poderá ser realizado apenas a partir de 50% da duração
do curso, conforme previsto no PPC, garantidas ao(à) discente orientação e supervisão de estágio
pelo(a) docente responsável. 

Art. 177 Após a conclusão das disciplinas ou competências, o(a) discente terá o direito à renovação
de  matrícula  para  a  realização  de  estágio  obrigatório  pelo  tempo  máximo de  um ano ou dois
semestres letivos. 

Parágrafo Único. Pessoas com necessidades específicas (PNE) e/ou com deficiência (PcD) terão o
tempo máximo para integralização do estágio obrigatório dobrado. 

DA ATIVIDADE DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art.  178  A Atividade  de  Conclusão  de  Curso  (ACC)  tem  como  finalidade  desenvolver  no(a)
discente  a  capacidade  de  análise,  síntese,  aplicação  e  aprimoramento  dos  conhecimentos
construídos durante o curso. 

§ 1º Serão consideradas Atividades de Conclusão de Curso as desenvolvidas no âmbito do ensino,
da pesquisa e da extensão que resultem em: 

I  –  produções  textuais:  monografias,  relatórios,  pesquisas  bibliográficas,  artigos  e  resumos,
compatíveis com a última etapa da Educação Básica; 
II  –  produções  de  esquemas  representativos  da  realidade,  como  mapas,  plantas,  maquetes  e
protótipos, acompanhados de um memorial descritivo, compatíveis com a última etapa da Educação
Básica; 
III  –  desenvolvimento  de  tecnologias  que  auxiliem  na  realização  de  trabalhos  vinculados  à
habilitação profissional, compatíveis com a última etapa da Educação Básica. 

§ 2º A opção pela inserção do ACC como componente curricular é definida no PPC de cada curso. 

Art. 179 Os(as) estudantes com necessidades específicas devem realizar a Atividade de Conclusão
de Curso com apoio escolar acadêmico, de modo que as barreiras atitudinais, de comunicação e
informação sejam eliminadas durante o desenvolvimento de seu respectivo ACC, de acordo com



suas necessidades e potencialidades, em sua língua nativa, como a LIBRAS, ou escrita adequada,
como  o  Braile,  cabendo  aos  campi  a  responsabilidade  pela  sua  tradução  de  acordo  com  o
assegurado em dispositivos legais vigentes 

Art. 180 As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) deverão ser observadas
na  elaboração  da  Atividade  de  Conclusão  de  Curso,  para  a  estruturação  e  redação,  além  das
seguintes regras: 

I – a Atividade de Conclusão do Curso será redigida em língua portuguesa; 
II – a ACC versará sobre um tema pertinente ao curso. A verificação da pertinência do tema ficará a
critério do(a) docente da disciplina; 
III – a escolha do(a) orientador(a) do ACC – para cada discente – será feita consensualmente entre
o(a) discente, o(a) professor(a) encarregado(a) da disciplina e o(a) orientador(a) escolhido(a); 
IV – poderá ser escolhido(a), de comum acordo entre o(a) discente, o(a) docente encarregado(a) da
disciplina  e  o(a)  orientador(a)  escolhido,  um(a)  coorientador(a)  que  atue  em uma ou mais  das
grandes áreas de afinidades do curso; 
V – para efeito de avaliação, a ACC deverá ser apresentada, podendo ser adotadas as seguintes
formas: 
a) em eventos científicos (internos ou externos), na modalidade de comunicação oral ou pôster:
assim sendo, o(a) discente deverá entregar à banca examinadora o certificado de apresentação, junto
ao que foi produzido; 
b) para a banca examinadora: cabendo ao(à) discente a entrega da produção. 
VI  –  caso  a  ACC não  seja  aprovada,  a  banca  examinadora  decidirá  sobre  a  possibilidade  de
reapresentação  ou  não  do  trabalho,  em prazo  estabelecido  pela  própria  banca.  Nessa  situação,
haverá apenas uma nova avaliação da ACC.

Art.  181 O campus  tem o  compromisso  de  realizar  pelo  menos  um Seminário  Interdisciplinar
durante o ano letivo no qual os(as) discentes apresentem suas ACCs e outras manifestações técnico-
científico-culturais. 


