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METODOLOGIA: 

1ª Etapa: Escolha de um modelo de representação que pudesse visualizar de forma completa e precisa sobre os 

funcionamentos dos processos. 

2ª Etapa: Busca de informações nos documentos normativos do IFBA (Resoluções, Portarias e Organização Didática da 

EPTNM) e mapeamento das práticas cotidianas dos setores envolvidos.  

3ª Etapa: Desenho dos processos, ou seja, a elaboração dos mapas com os ordenamentos das atividades em fluxos. 

4ª Etapa: Momentos de discussões com os membros da equipe, onde surgiu apresentação de ideias e sugestões. A partir 

deste momento ocorreram adequações dos desenhos dos processos. 
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OBSERVAÇÕES: 

• Um dos requisitos para realizar a Prática Profissional é o(a) estudante ter vínculo com o IFBA (matrícula ativa) e está 

de acordo com os requisitos do Projeto Pedagógico do Curso - PPC. 

• É necessário o estudante ter e-mail ativo e outros dados cadastrais atualizados para os setores entrarem em contato 

com o mesmo. 

• Os documentos apresentados para anexar nos processos deverão ser digitalizados em formato PDF e serem 

legíveis. 

• Os termos, fichas e outros documentos (modelos) estão disponíveis no portal do IFBA Campus Ilhéus. 

• O formulário atual de requerimento à CORES está disponível no portal do IFBA Campus Ilhéus: 

https://forms.gle/igG3vKBgHxkM5Fap7 

• Com base nas Normas Acadêmicas, Resoluções do IFBA e outras normativas pertinentes, o IFBA Campus Ilhéus 

poderá, a qualquer tempo, ajustar os fluxos dos processos para buscar maior eficiência. 

• São considerados Documentos Oficiais de Identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 

Secretarias de Segurança Pública, pelos Corpos de Bombeiros Militares, pelos Órgãos Fiscalizadores de Exercício 

Profissional (Ordens, Conselhos etc.), Passaportes, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto, Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, Carteiras Funcionais do Ministério Público e Magistratura e Carteiras Funcionais 

expedidas por Órgão Público que valham como identidade na forma da Lei. 

• PPC – Projeto Pedagógico do Curso. 

https://forms.gle/igG3vKBgHxkM5Fap7
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• SUAP – Sistema Acadêmico utilizado atualmente no IFBA. 

• PP – Prática Profissional. 

• CORES – Coordenação de Registros Escolares. 

• COEST – Coordenação de Estágios. 

• COST – Coordenação do Curso de Segurança do Trabalho. 

• COINF – Coordenação do Curso de Informática. 

• COEDI – Coordenação do Curso de Edificações. 

• SEI – Sistema de processos do IFBA. 
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SÍMBOLOS DO MODELO ADOTADO: 

 

 

 

 

XXXXXXX
X 

Início de um processo 

Continuação de um processo 

Fim de um processo 

Objeto que entra e sai de um processo 

Conjunto de objetos que entram e saem de um processo 

Tomada de decisão e surgimento de caminhos no processo 

Atividade de um processo 
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Procedimento para o Estágio Supervisionado Obrigatório (Pandemia) 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo de 

compromisso de 

Estágio - TCE 

Ficha Plano de 

Atividade de 

Estágio 

Ficha Convênio 

de estágio/ termo 

de compromisso 

Convênio de estágio/ 

termo de compromisso 

e Plano de atividade de 

estágio 

O(A) discente 
enviará as Fichas 

preenchidas e 
assinadas para a 

COEST 

Discente entrará em 
contato com a CORES 

p/regularizar sua 
matrícula 

Discente procurará a 
coordenação de curso e 
de estágio, através dos 

meios tecnológicos, 
para orientá-lo(a) em 
que campo de estágio 

poderá ingressar 

A Coordenação de 
Curso encaminha o(a) 

discente para registro na 
COEST 

A Coord. de Curso verifica se 
o(a) discente encontra-se 

matriculado(a) no SUAP na 
PP e que atende os requisitos 

previstos no PPC 

A COEST envia 
alguns formulários 

cadastrais para 
o(a) Discente  

A COEST incluirá 
o(a) discente na 

apólice de seguros, 
abrirá um processo 
no SEI e solicitará 

o professor a 
assinatura do 

Plano de Estágio 
no SEI 

COEST arquiva uma 
via do TCE e entrega 

as duas restantes 
para o(a) discente 

A COEST 
elaborará o 
Termo de 

Compromisso 
e enviará p/ 
o(a) discente 

Após o(a) discente 
conquistar a vaga de 

estágio, a Coordenação 
de Curso define o(a) 

professor(a) 
orientador(a) 

O(a) discente 
entregará as vias do 

TCE no IF para a 
coleta da assinatura 
do IF pela COEST 

O(A) discente colherá 
as assinaturas e 
rubricas do(a) 

supervisor(a) na 
empresa e a sua 

também. 

O(A) discente 
inicia o estágio 

O(A) Discente, se desejar, 
entrará em contato c/ a 
COEST para verificar se 
existe oportunidade de 

estágio nas organizações 
conveniadas com o IFBA 

Discente arquiva 
sua via do TCE e 

entrega a outra para 
a empresa 

O(a) discente buscará 

informações junto a Empresa e 

o(a) Professor(a) Orientador(a) 

para preenchimento da Ficha 

Cadastral 

O(A) discente elaborará, em 
conjunto com a parte concedente 
do estágio, o Plano de Atividades 

de Estágio, sob a orientação 
do(a) professor(a). Recomenda 
utilizar os meios tecnológicos 

disponíveis. 

Sim 

Não 
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Procedimento para o Estágio Supervisionado Obrigatório (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de avaliação 

do Supervisor  

Ao longo do estágio, o(a) 
Professor(a) Orientador(a) 

e o(a) Supervisor(a) da 
empresa se comunicarão 
sobre o desenvolvimento 

do(a) estagiário(a). 
Recomenda utilizar os 

meios tecnológicos 
disponíveis. 

 

O(A) Discente elaborará o 
relatório de estágio. 

Recomenda-se elaborar 
durante o período de 
desenvolvimento das 
atividades de Estágio. 

Formulário com as 

entrevistas 

Relatório de estágio, Formulário de 

avaliação da empresa, Formulário de 

Autoavaliação e Formulário de entrevistas 

Ficha de 

autoavaliação e 

Relatório de Estágio 

O(A) discente encaminha por e-
mail o relatório de estágio para 
ser aprovado pelo Professor(a) 
Orientador(a) de Estágio, bem 

como, os outros documentos de 
estágio. Caso conste no PPC, 

o(a) professor(a) encaminha para 
apresentação oral 

A COEST valida e 
arquiva os documentos, 
e depois, encaminha a 
nota final do discente 

para CORES 

O acompanhamento adequado do 
estágio será realizado pelo(a) 
professor(a) orientador(a), que 

avaliará as atividades desenvolvidas 
através de entrevistas (três). 

Ao final do Estágio, o(a) 
discente preenche o 

formulário de autoavaliação 
e conclui a elaboração do 

relatório final. 

A CORES lança 
a nota final no 

SUAP 

O(A) discente 
encaminha por e-

mail para COEST a 
documentação 

 

Ao final do Estágio, o(a) 
Supervisor(a) devolve a 
avaliação devidamente 
preenchida e assinada 
p/ o(a) Orientador(a) 
com parecer e nota, 

através do(a) discente. 

O(A) professor(a) 
orientador(a) avalia, 

dar a nota no 
Relatório de 

Atividades de Estágio 
e encaminha por e-

mail a nota para 
COEST 

O(A) professor(a) 
orientador devolve 
p/ o(a) discente a 
documentação de 

estágio 
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Procedimento para as Atividades Complementares (Pandemia) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Certificado  
Formulário 

online  

A Coordenação de 
Curso submeterá o 
pedido ao Conselho 

de Curso 

A CORES verifica o 
formulário e solicita 
ao discente, via e-

mail, o(s) 
certificado(s) 

Através da 
CORES, o(a) 

discente solicita 
submeter o(s) 

certificado(s), com 
a finalidade de 

incluir no computo 
da CH da PP 

O(A) discente 
preenche o formulário 
online de requisição 

da CORES 

Se houver 
necessidade, a 

CORES instruirá o 
processo 

A CORES encaminhará o 
pedido via SEI para a 

Coordenação de Curso e 
encaminhará p/ o(a) discente o 
número do processo criado no 

SEI 

A CORES, por e-
mail, comunicará 

o(a) discente sobre 
o resultado 

(deferido/indeferido) 

A CORES cadastrará a 
Atividade(s) 

Complementar(es) no 
Sistema Acadêmico, se 

for deferido 

A CORES 
arquivará o 
processo do 
aluno no SEI 

O Conselho de 
Curso analisará e 

emitirá parecer 

A Coordenação do 
Curso enviará via 
SEI o pedido para 

a CORES 

O(A) discente 
encaminha o(s) 
certificado(s) em 

PDF para o e-mail 
da CORES 

A CORES cria um 
processo individual 

no SEI para a 
requisição 
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Solicitação de Aproveitamento de Conhecimentos e Experiências Anteriores (Pandemia) 
 (art. 63 a 67 da Org. Didática da EPTNM do IFBA) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

   

     

  

Formulário 

online  

O Conselho de 
Curso analisará e 

julgará se o 
pedido procede 

A Coordenação de 
Curso submeterá o 
pedido ao Conselho 

de Curso 

Se proceder, o 
Conselho de Curso 

designará uma 
comissão para 

realizar o processo 
avaliativo 

O Conselho de 
Curso emitirá 

parecer objetivo 
sobre o processo 

avaliativo 

A comissão emitirá 
parecer contendo 

contexto de realização, 
critérios de avaliação 

da(s) competência(s) e o 
resultado da avaliação 

Se houver 
necessidade, a 

CORES instruirá o 
processo 

A Coordenação 
do Curso 
enviará o 

pedido para a 
CORES 

A comissão 
realizará o 
processo 
avaliativo 

com o 
estudante 

O(A) discente 
preenche o 
formulário 
online de 

requisição da 
CORES 

 

A CORES 
comunicará o 

discente por e-mail o 
resultado 

(deferido/indeferido) 

Se for deferido, realizar 
o aproveitamento de 

experiências anteriores 
no sistema acadêmico, 

se for deferido 

Arquivar o 
processo do 
aluno no SEI 

Requerimento de Aproveitamento da 

PP com a justificativa para a 

pretensão e anexar documento(s) 

comprobatório(s) da(s) 

experiência(s)anterior(es). 

A CORES verifica o formulário 
e encaminha ao discente o 

Requerimento de 
Aproveitamento da PP p/ 

preenchimento 

O(A) discente 
encaminha o 

Requerimento em 
PDF para o e-mail 

da CORES 

A CORES cria um 
processo individual 

no SEI para a 
requisição 

A CORES encaminhará o 
pedido via SEI para a 

Coordenação de Curso e 
encaminhará p/ o(a) 

discente o número do 
processo criado no SEI 
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Procedimentos de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (Pandemia) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

     

         

  

  

  

 

 

O(A) orientador(a) 
encaminhará por e-

mail o documento do 
TCC para a 

Coordenação de 
Curso 

O(A) Orientador(a) 
liberará o TCC para 

apresentação, 
quando tiver pronto. 

O(A) discente 
desenvolverá o TCC, 

junto ao 
Orientador(a) até 
que esteja pronto 

para apresentação.   

Sim 

Barema de 

Avaliação 
Após apresentação 

do(a) aluno(a), a Coord. 
Curso preencherá a Ata 

de Apresentação do 
TCC, com a nota de 
cada participante, a 

média final do(a) 
aluno(a) e colher a 

assinatura dos 
Participantes 

A Coordenação de Curso junto com 
o(a) Orientador(a) escolherão os 
participantes da Banca, marcarão 

data, horário e plataforma para 
apresentação. Após definição, avisar 
os participantes da Banca e enviar 

para a Divulgação. O(A) 
Orientador(a) pode indicar 

participantes da Banca. 

A Coordenação de 
Curso encaminhará 

o TCC para os 
participantes da 

Banca com Barema 
de Avaliação 

O(A) discente 
apresentará o TCC 

conforme as 
orientações de cada 

Curso, na data e 
horário marcado. 

O(a) discente, com o 
auxílio da Coord. Curso, 

escolherá um(a) 
Orientador(a) para 

ajudá-lo(a) na 
concepção de seu TCC 

Termo de Aceite 

para Orientação 

de TCC 

Não 

Se houver 
necessidade de 
revisão do TCC, 

o(a) aluno(a) deve 
fazê-la e 

encaminhar para 
o(a) Orientador(a) 

Discente procurará a 
coordenação de curso 

através dos meios 
tecnológicos, para 

orientá-lo(a) sobre os 
procedimentos do TCC 

A Coord. de Curso verifica se 
o(a) discente encontra-se 

matriculado(a) no SUAP na 
PP e que atende os requisitos 

previstos no PPC 

Discente entrará em 
contato com a 

CORES p/regularizar 
sua matrícula 

 

A Coord. de Curso 
enviará o Termo de 
Aceite p/ Orientação 

de TCC para o(a) 
Discente preencher 

O(a) discente 

preencherá o Termo, 

assinará e colherá a 

assinatura do 

Orientador(a) 

O(A) discente enviará o 
Termo assinado para a 
Coordenação de Curso 



11 

 

Procedimentos de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (Continuação) 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CORES arquivará 
a Ata de Defesa na 
pasta do(a) aluno(a) 

Após receber o documento 
do TCC revisado pelo(a) 

aluno(a), o(a) Orientador(a) 
analisará, e se ocorreu a 

revisão, encaminhará para 
a Biblioteca 

O(A) Orientador(a) 
encaminhará um e-mail 
para a Coordenação de 
Curso, informando que 
foi entregue a versão 

final (encaminhar 
também o documento do 

TCC)  

A Coordenação de Curso 
lançará a nota do(a) aluno no 

Sistema Acadêmico e 
encaminhará a Ata de Defesa 

para a CORES 

O(A) discente solicitará 
os Documentos de 

Conclusão do Curso na 
CORES 


