
PRESERVE THE VOICE 
OF THE AUTHOR

REVIEW THE 
AUTHOR'S REVISIONS

ORIENTAÇÕES PARA
REALIZAÇÃO DE

ESTÁGIO DURANTE A
PANDEMIA

O grande desafio desta etapa é
que não depende somente de

você! Mas o processo de busca
de forma ativa e assertiva te

trará mais oportunidades. Fique
de olho na divulgação de vagas
em sites e se inscreva nos sites
de empresas intermediadoras
como o IEL e CIEE. No site e

insta do Campus também
divulgaremos vagas.

CARTA DE ESTÁGI0
Muitas empresas solicitam Carta de Estágio e
Declaração de Matrícula durante o processo

seletivo. Para solicitar, envie e-mail para
DIREN informando seu endereço completo

com CEP, telefone, e-mail e nome da empresa
que você está pleiteando a vaga de estágio.

Esse é o termo que cria a
parceria entre o IFBA e a

parte concedente do estágio.
Caso seu processo não tenha
intermediadoras (CIEE, IEL,
Ânima, etc), verifique por e-

mail com a COES a
necessidade ou não deste

termo. Somente o IFBA e a
parte concedente assinam

esse termo.

O Relatório Final de Estágio deve
ser avaliado pelo professor
orientador e aprovado pelo

supervisor da concedente. Há no
site do IFBA Camaçari um modelo a

ser seguido pelos estudantes e o
prazo de entrega é 30 dias após a

conclusão das atividades do estágio.
Enviar para o e-mail da DIREN junto

com os formulários.

O (a) professor (a) orientador (a) é responsável pelo
acompanhamento remoto das atividades do estágio. Durante

esse período, serão feitas 3 entrevistas virtuais de
acompanhamento entre orientador (a) e estagiário (a).  

Após recebimento e verificação da
documentação, a COES encaminha à CORES os
documentos comprobatórios da conclusão do
estágio e nota final da disciplina Estágio em
caso de ser Estágio Curricular obrigatório, e

finaliza a participação da COES nesse processo
Todos os documentos que tramitaram

remotamente deverão ser tramitados em meio
físico após o retorno das atividades presenciais. 
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https://portal.ifba.edu.br/camacari/extensao/estagio

O modelo de TCE do IFBA está disponível no site e
pode ser solicitado ao e-mail da COES. Empresas
integradoras podem usar seu próprio modelo de
TCE. Após concedente e estudante assinarem, o
TCE deverá ser digitalizado e enviado para o e-

mail da DIREN para assinatura do IFBA. 

TERMO DE
COMPROMISSO DE

ESTÁGIO (TCE)

NÃO serão
assinados TCE
com efeito
retroativo

 APÓS O ESTÁGIO
Além do Relatório Final, é preciso

entregar os Formulários de
Avaliação do Estagiário pela
Empresa, Auto avaliação do

Estagiário e Termo de Realização
do Estágio. O modelo destes

formulários também está
disponível no site ou pode ser

solicitado por e-mail para a COES.
Após preenchidos e assinados,
comporão a avaliação final do
estágio, com o Relatório Final.

Após a conclusão do estágio obrigatório e
das demais disciplinas do curso, o(a)

estudante estará apto a solicitar o
diploma à CORES  anexando o "Nada

Consta" da Biblioteca.
Verificar junto a CORES documentação

necessária e prazo para a entrega do
Diploma.

O diploma será entregue somente após
entrega dos documentos de estágio em

meio físico.

COORDENAÇÃO DE
ESTÁGIO DO IFBA

CAMAÇARI APRESENTA:

Modelos de documentos e
formulários disponível na página

de Estágio no site do Campus
Camaçari :

TERMO DE CONCESSÃO
DE ESTÁGIO

 CONCLUSÃO
DO

PROCESSO
DE ESTÁGIO

estagio.cam@ifba.edu.br
diren.camacari@ifba.edu.br
cores.camacari@ifba.edu.br
(71) 3649-8617

FORMULÁRIOS DE
AVALIAÇÃO

SOLICITAÇÃO
DO DIPLOMA

ENCONTRE SEU ESTÁGIO 1 21

34

RELATÓRIO FINAL 65
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 DURANTE O ESTÁGIO

 ANTES DO ESTÁGIO 

@
Fale com a gente: 

Elaborado por Helena Avanzo

PLANO DE ATIVIDADES
Anexo ao TCE ou parte deste, é

necessário para registrar as
atividades que o estagiário

desempenhará.

 Atividades presenciais só serão permitidas para maiores de idade em estágio
remunerado. Neste caso, o supervisor de estágio orientará o estagiário quanto
às medidas de prevenção e controle do COVID-19, supervisionará a utilização

dos EPI`s necessários para prevenção de contágio e comunicará imediatamente
ao IFBA toda e qualquer ocorrência relativa ao COVID-19 via e-mail.  Para

menores de idade e estágio não remunerado poderão ser desenvolvidas
atividades remotas com orientação e supervisão também de forma remota.


