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RESOLUÇÃO Nº 18/2021, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.

Regulamenta o Estágio Curricular Supervisionado dos Cursos
Superiores de Tecnologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia/Campus Irecê.

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DO CAMPUS IRECE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA, no uso de suas atribuições legais,
conferidas através da Portaria nº 4391 de 03 de dezembro de 2021 (Documento SEI nº 2104533),
considerando o Processo SEI nº 23278.001667/2021-16 e o Parecer Final do Conselheiro Relator, conforme
Documento SEI nº 2102575 - Processo Sei nº 23460.002752/2017-40, apreciado e aprovado na quarta
reunião ordinária do Conselho do Campus, realizada no dia 26/08/2021 (Ata 1969123),
 
RESOLVE:
 
Art.1º Aprovar o Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado dos Cursos Superiores de Tecnologia
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/Campus Irecê, conforme anexo.
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, dada a urgência de seu objeto, e revoga a
Resolução nº 09, de 12 de julho de 2018/Conselho de Campus Irecê (Documento 0741379) e seus anexos.

 

Irecê/BA, 06 de dezembro de 2021.

 

 
 

JEIME NUNES DE ANDRADE
Mat. SIAPE: 185.203-6

Presidente do Conselho de Campus
IFBA Campus Irecê

 
 
 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por JEIME NUNES DE ANDRADE, Presidente do
Conselho de Campus , em 07/12/2021, às 17:47, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2109226 e o código CRC 32C7168A.

 
REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DOS CURSOS

SUPERIORES DE TECNOLOGIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA/CAMPUS IRECÊ

 
 
 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 
Art. 1º O presente regulamento estabelece os procedimentos necessários à sistematização da oferta e
realização do Estágio Curricular Supervisionado (ECS) dos cursos superiores de tecnologia do IFBA –
Campus Irecê.
 

CAPÍTULO II
IDENTIFICAÇÃO E REQUISITOS

Art. 2º O ECS dos cursos superiores de tecnologia do IFBA – Campus Irecê consiste num período
supervisionado de prática profissional desenvolvida pelo discente em uma organização de caráter público ou
privado, no qual ele irá realizar um conjunto de atividades dentro da área de abrangência do curso, tendo
assim a oportunidade de consolidar os conhecimentos adquiridos durante sua formação acadêmica através da
integração a situações reais, comuns a suas futuras atividades como profissional graduado, ao ser inserido no
mundo do trabalho.

Parágrafo Único. O ECS deverá ser executado sob a orientação de um professor da área técnica de
formação do curso pertencente ao quadro de docentes efetivos do IFBA – Campus Irecê, sendo aqui
denominado como professor orientador.

Art. 3º O ECS é um componente obrigatório indispensável para a integralização curricular dos cursos
superiores de tecnologia do IFBA – Campus Irecê, cuja execução deverá contemplar a carga horária de
atividades prevista no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
Art. 4º Como requisito para cursar o ECS, o estudante deve estar devidamente matriculado e cursando uma
etapa mínima ou ter cumprido um quantidade mínima de créditos, conforme estabelecido no PPC do
respectivo curso.

§1º A etapa de creditação mínima exigida deve corresponder ao período em que se entende que o
estudante já possui embasamento teórico e prático suficiente para desempenhar de forma satisfatória as
atividades inerentes à prática profissional.
§2º Para efeito de execução do ECS, entende-se o fato de estar cursando determinada etapa do curso
como: ter cursado, com aprovação, todas as disciplinas obrigatórias da área técnica das etapas anteriores
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como: ter cursado, com aprovação, todas as disciplinas obrigatórias da área técnica das etapas anteriores
do curso.
§3º As disciplinas obrigatórias da área técnica são aquelas descritas no Projeto Pedagógico do Curso
(PPC) como fazendo parte das áreas de concentração relacionadas ao eixo de formação profissional do
curso.
 

CAPÍTULO III

CARACTERIZAÇÃO

Art. 5º O ECS deverá ser realizado em empresas ou instituições devidamente conveniadas com o IFBA–
Campus Irecê, e que ofereçam condições suficientes para proporcionar experiência prática na linha de
formação do estudante.

Parágrafo Único: Não é necessário que a atividade fim da empresa ou instituição onde se realiza o ECS
seja relacionada à área de formação do curso, desde que as atividades a serem realizadas pelo estudante
estagiário estejam de acordo com o perfil profissional exigido para a sua formação.

Art. 6º As atividades consideradas como relacionadas ao perfil profissional de formação do curso e, assim,
sendo passíveis de serem enquadradas para a realização do ECS deverão estar especificadas no PPC do
respectivo curso.
 

CAPÍTULO IV
INSCRIÇÃO, MATRÍCULA E PROCEDIMENTOS

Art. 7º A execução do ECS será acompanhada pela Coordenação do Curso, sendo esta responsável pelo
controle, documentação e registro das atividades e avaliações realizadas em todos os estágios vigentes no
período letivo em questão.

Parágrafo Único. O Coordenador do Curso deverá ser alocado como professor responsável pelo
componente ECS para fins de registro de notas e demais dados no sistema acadêmico.

Art. 8º Para realizar o ECS, o estudante solicitará a inscrição no componente Estágio Curricular
Supervisionado em formulário próprio.
Art. 9º A solicitação de inscrição no ECS será encaminhada pela Coordenação de Registros Acadêmicos
(CRA) do Campus para a Coordenação do Curso.
Art. 10 Cabe à Coordenação do Curso realizar análise e emitir um parecer, deferindo ou indeferindo a
solicitação, de acordo com o cumprimento ou não das condições para efetivação da inscrição no ECS.
Art. 11 A Coordenação do Curso terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de início
do período letivo para o qual a inscrição foi solicitada, para emitir o parecer e encaminhá-lo à CRA.

§1º Caso a solicitação seja indeferida, o estudante só poderá solicitar nova inscrição no componente no
período letivo seguinte ao indeferimento, exceto se o motivo do indeferindo do pedido seja dirimido.
Neste caso, o estudante deverá solicitar a revisão da solicitação de inscrição, apresentando as
justificativas e comprovações necessárias.
§2º Caso a solicitação seja deferida, o estudante deverá se dirigir à Coordenação do Curso para
orientação sobre os procedimentos e definição do professor orientador.
§3º O estudante poderá indicar um professor orientador. Caso o estudante não faça a indicação de um
professor orientador, esta será feita pela Coordenação do Curso, em comum acordo com o docente.

Art. 12 Fazem parte do mecanismo de planejamento, acompanhamento, desenvolvimento e avaliação do ECS
os seguintes documentos:

I  - Carta de Cadastro do Estágio
II - Ficha de Termo de Compromisso de Estágio;
III - Carta de Aceite de Orientação
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IV - Termo de Compromisso e Plano de Atividade
V - Avaliação de Desempenho do Estagiário pela Concedente
VI - Avaliação de Desempenho do Estagiário (Autoavaliação)
VII - Relatório Periódico de Atividades
VIII - Relatório de Orientação de Estágio Obrigatório
XI - Avaliação Periódica de Estágio Obrigatório
X - Relatório Final de Estágio Obrigatório
XI - Avaliação Final de Estágio Obrigatório

 
§1º Cabe à Coordenação do Curso disponibilizar os modelos estabelecidos para todos os documentos
descritos neste artigo, os quais devem obrigatoriamente ser seguidos pelo estudante, pelo professor
orientador e pelo supervisor, quando de sua elaboração e/ou preenchimento.
§2º O coordenador de curso deve verificar junto à Coordenação de Extensão a existência ou não de
convênio entre o IFBA Campus Irecê e a instituição mantenedora. Caso não exista, este deverá
providenciar.
§3º Caso a empresa ou instituição mantenedora já possua convênio firmado e em vigência com o IFBA –
Campus Irecê, não será necessário a apresentação de novo Convênio.

Art. 13 O estudante terá um prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de deferimento da solicitação
de inscrição, para efetivar a regularização do ECS, pela apresentação à Coordenação do Curso, do Convênio
(quando couber) e do Termo de Compromisso e Plano de Atividade, devidamente assinados. Deste último,
deverá ficar uma cópia para cada envolvido no processo.

§1º Cabe à Coordenação do Curso encaminhar cópias do Convênio e do Termo de Compromisso de
Estágio à Coordenação de Extensão do Campus.
§2º Caso a empresa ou instituição mantenedora já possua convênio firmado e em vigência com o IFBA –
Campus Irecê, não é necessário que o estudante apresente o Convênio.

Art. 14 A empresa ou instituição mantenedora deverá disponibilizar um profissional que atuará como
supervisor no acompanhamento do estágio.

§1º Cabe ao supervisor realizar semestralmente a avaliação do estagiário por meio do formulário
"Avaliação de Desempenho do Estagiário pela Concedente".
§2º O formulário deverá ser entregue pelo estagiário ao professor orientador até 30 dias após o término
do período correspondente que, após realizar as diligências que se fizerem necessárias, o apresentará à
unidade de estágio responsável para arquivamento, conforme as orientações apresentadas para o Termo
de Compromisso de Estágio e Termo Aditivo.

Art. 15 O estudante só poderá iniciar o exercício das atividades do estágio na instituição concedente após a
formalização do Convênio (quando couber), a entrega do Termo de Compromisso e Plano de Atividades, bem
como da comprovação de apólice vigente de seguro de vida em grupo e/ou acidentes pessoais.

Parágrafo Único. O Plano de Atividades será elaborado pelo estudante juntamente com o professor
orientador.

 
CAPITULO V
AVALIAÇÃO

Art. 16 A avaliação das atividades do ECS deverá ser feita de acordo com o disposto no Regulamento de
Estágio do IFBA.
Art. 17 O professor orientador deverá agendar reuniões periódicas com o estudante, visando o
acompanhamento das atividades desenvolvidas, bem como esclarecimentos de dúvidas e orientações gerais
sobre a prática profissional.
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Art. 18 O professor orientador deverá realizar 02 (duas) visitas à empresa, sendo a primeira até o
cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da carga horária total, e a última imediatamente após a conclusão
do estágio.

§1º O cronograma de visitas deverá estar descrito no Plano de Atividades de Estágio.
§2º Durante as visitas, o professor orientador deve se reunir com o supervisor, podendo realizar
entrevistas, caso julgue necessário, com outros profissionais da empresa que realizem atividades junto
com o estudante estagiário.
§3º Caso o professor orientador julgue necessário, poderá realizar visitas adicionais à empresa, apenas
para fins de acompanhamento, não sendo estas consideradas na avaliação do estudante..

Art. 19 O estudante deverá entregar ao professor orientador o Relatório Final de Estágio num prazo máximo
de 30 (trinta) dias após a data de conclusão do estágio.

§1º º O Relatório Final de Estágio deve, preferencialmente, ser elaborado no decorrer do período de
realização do estágio, visando o cumprimento do seu prazo de entrega, além de um melhor
acompanhamento das atividades por parte do professor orientador.
§2º Cabe ao professor orientador solicitar ao estudante a entrega de versões parciais do Relatório Final
de Estágio, devolvendo-o a este posteriormente, suas correções e outras observações, visando à
melhoria da qualidade do documento.
§3º O Relatório Final de Estágio deve ser entregue pelo estudante ao professor orientador em formato
impresso e digital, devidamente identificado.
§4ºº O professor orientador deve encaminhar o Relatório Final de Estágio entregue pelo estudante à
Coordenação do Curso.

Art. 20 A nota que representa a avaliação final do estágio poderá ter de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e
considera a seguinte composição:

I - 4 (quatro) pontos: corresponde à nota obtida a partir da avaliação dos formulários de
acompanhamento pelo professor orientador (Avaliação de Desempenho do Estagiário pela Concedente,
Autoavaliação de Desempenho do Estagiário, Relatório Periódico de Atividades, Relatório de Orientação
de Estágio Obrigatório);
II -  6 (seis) pontos: corresponde à nota obtida na avaliação do Relatório Final de Estágio Obrigatório
pelo professor orientador.
Parágrafo Único. O estudante será considerado aprovado no ECS se atingir média final igual ou
superior a 7,0 (sete).

Art. 21 . Depois de realizadas as diligências cabíveis ao professor orientador e as coordenações dos cursos, a
Avaliação Final de Estágio Obrigatório deve ser arquivada pela unidade de estágio do Campus, de acordo
com as orientações aplicadas aos demais formulários, até a data prevista para o término das aulas do período
letivo no qual a Prática Profissional está sendo realizada.
 

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22 A realização do ECS deverá seguir as normas descritas no Regulamento de Estágio do IFBA, bem
como a legislação vigente a respeito do tema.
Art. 23 A inscrição no ECS poderá ser cancelada caso sejam descumpridos os prazos para entrega de
documentos estabelecidos.
Art. 24 Caso ocorra desistência por parte da empresa e/ou do estudante, ou ainda, por descumprimento das
normas estabelecidas, a inscrição no ECS será cancelada.
Art. 25 Cabem à Coordenação do Curso a homologação do resultado final do ECS e encaminhamento das
cópias de toda a documentação para arquivamento na CRA.
Art. 26 A Coordenação do Curso deverá agendar reuniões periódicas com todos os professores orientadores
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de ECS, para fins de acompanhamento do desenvolvimento das atividades do componente.
Art. 27 Caberá à Coordenação do Curso e ao orientador garantirem a aplicação das normas de estágio
estabelecidas pela legislação vigente.
Art. 28 O estudante poderá requerer dispensa do ECS, devendo para tal seguir as normas e procedimentos
descritos no Capítulo X do Regulamento de Estágio do IFBA.
Art. 29 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso, podendo este elaborar e emitir
documentação complementar ao presente regulamento.
 

ANEXOS

 

ANEXO I - CARTA DE APRESENTAÇÃO - 2109474
ANEXO II - FICHA DE CADASTRO DE ESTÁGIO - 2109477
ANEXO III - CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO - 2109478
ANEXO IV - TERMO DE COMPROMISSO E PLANO DE ATIVIDADES - 2109479
ANEXO V - AVALIAÇÃO DE DESEPENHO DO ESTAGIÁRIO PELA CONCEDENTE - 2109480
ANEXO VI - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO (AUTOAVALIAÇÃO) - 2109481
ANEXO VII - RELATÓRIO PERIÓDICO DE ATIVIDADES - 2109482
ANEXO VIII - RELATÓRIO DE ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - 2109484
ANEXO IX - AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - 2109486
ANEXO X - RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO - 2109487
ANEXO XI - AVALIAÇÃO FINAL DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - 2109488
ANEXO XII - TERMO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO - 2109489
ANEXO XIII - TERMO DE RESCISÃO DE ESTÁGIO - 2109491
ANEXO XIV - REQUERIMENTO PARA APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES (EXCETO CURSOS TÉCNICOS E LICENCIATURAS) - 2109493
ANEXO XV - TERMO ADITIVO - 2109494
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