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CAPÍTULO I 
DA CONCEPÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
Art. 1º Entende-se como estágio a atividade que o discente realiza em instituições públicas ou               
privadas, com o objetivo de articular teoria e prática de forma sistemática sob orientação e               
supervisão dos docentes da área e ou profissionais designados pela Coordenação do Curso, que              
avaliarão diariamente cada discente, observando condutas pessoais e profissionais. 
 
Parágrafo Único. O estágio necessita estar alinhado com os perfis elaborados no Projeto             
Pedagógico do Curso (PPC). 
 
Art. 2º O Estágio Supervisionado é parte integrante do currículo pleno em diversos cursos de               
graduação e tem objetivo de permitir que o estudante vivencie situações de efetivo exercício              
profissional, facilitando seu ingresso no mundo do trabalho. 



 

 
Art. 3º A carga horária mínima do curso superior de tecnologia será acrescida do tempo               
destinado ao estágio profissional supervisionado, quando requerido pela natureza da atividade           
profissional, bem como de eventual tempo reservado para trabalho de conclusão do curso.  
 
Parágrafo Único. Com vistas a uma formação ainda mais completa e próxima ao mundo do               
trabalho, o discente do Curso Superior em Tecnologia de Jogos Digitais do IFBA terá a opção de                 
realizar o estágio com carga horária de 150 (cento e cinquenta) horas. 
 
 

CAPÍTULO II  
MODALIDADE DO ESTÁGIO  

 
Art. 4º Conforme previsão no PPC e nas diretrizes curriculares, o estágio para o Curso Superior                
de Tecnologia em Jogos Digitais será classificado como não obrigatório. 
 
§1º O estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga             
horária regular e obrigatória. 
 
§2º Sendo o estágio supervisionado um conjunto de atividades de ensino-aprendizagem           
relacionadas ao meio social, profissional, cultural e didático-pedagógico, proporcionadas ao          
aluno pela participação em situações reais de vida e trabalho, o estagiário deverá ser              
acompanhado por professor da instituição e por supervisor no local de estágio. 
 
 

CAPÍTULO III 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES INERENTES AO ESTÁGIO 

 
Art. 5º Constitui-se como pré-requisito para realizar o estágio do Curso Superior de Tecnologia              
em Jogos Digitais:  
I - estar com matrícula regularmente ativa no Sistema Acadêmico vigente a partir do 3º período                
do curso em, ao menos, um componente curricular; 
II - estar devidamente registrado no Núcleo de Estágio e Egressos ou setor equivalente; 
III - celebração do convênio de concessão de estágio, entre a unidade concedente e o IFBA; 
IV - celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a                 
instituição de ensino; 
V - certificação do seguro, na forma da lei; 



 

VI - verificação da previsão de pagamento da bolsa ou equivalente e do auxílio-transporte, no               
termo de compromisso; 
VII - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo              
de compromisso. 
 
Parágrafo Único. É de inteira responsabilidade do estudante, da unidade concedente e da             
instituição de ensino, sendo partes envolvidas no estágio, cumprir os pré-requisitos descritos no             
caput e nos incisos deste artigo. 
 
Art. 6º A jornada de atividade em estágio deverá constar no Termo de Compromisso,              
considerando: 
I - Ser definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o discente                  
estagiário ou seu representante legal, este último quando houver; 
II - Ser compatível com as atividades acadêmicas;  
III - Não ultrapassar 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. 
 
Parágrafo Único. O discente não poderá realizar estágio no horário de suas atividades             
acadêmicas obrigatórias. 
 
Art. 7º A realização do estágio dar-se-á mediante assinatura de Termo de Compromisso             
celebrado entre o estagiário e a parte concedente, com interveniência obrigatória do IFBA, por              
meio do Núcleo de Estágio e Egressos ou setor equivalente. 
 
Art. 8º No ato da assinatura do Termo de Compromisso, o estagiário receberá as instruções               
sobre o processo de avaliação, com a indicação do professor-orientador do estágio, do seu              
supervisor, bem como as diretrizes para elaboração dos relatórios. 
 
 

CAPÍTULO IV 
INSCRIÇÃO DO ESTÁGIO  

 
Art. 9º A solicitação de estágio pode ser realizada em qualquer centro de integração e               
intermediação de estágio.  
 
Parágrafo Único. O Núcleo de Estágio e Egressos ou setor equivalente apoiará o estudante,              
esclarecendo as dúvidas em todas as etapas da inscrição do estágio.  
 



 

Art. 10 Ao Núcleo de Estágio e Egressos ou setor equivalente caberá a intermediação entre o                
estudante e a parte concedente, sendo de responsabilidade do estudante a busca pelas             
oportunidades de estágio. 
 
Art. 11 O estágio será firmado através de parceria por convênio de concessão de estágio               
curricular ou convênio de cooperação entre o IFBA Campus Lauro de Freitas e as partes               
concedentes. 
 
 

CAPÍTULO V 
DO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO  

 
Art. 12 O desligamento do estagiário ocorrerá automaticamente no término do período fixado no              
Termo de Compromisso de Estágio ou nos seguintes casos:  
I - Trancamento da matrícula ou desistência do curso pelo discente; 
II - Interesses particulares do discente, mediante manifestação escrita destinada ao setor            
competente; 
III - Pelo não comparecimento do estagiário por um período superior a 5 (cinco) dias, sem justa                 
causa; 
IV - Por iniciativa da empresa, mediante comunicação fundamentada ao IFBA. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DA AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO 

 
Art. 13 O Núcleo de Estágio e Egressos ou setor equivalente, em conjunto com a Coordenação                
do Curso, designará através de portaria os professores-orientadores de estágio, com o objetivo de              
orientar e auxiliar os discentes na elaboração de seus relatórios.  
 
Parágrafo Único. A avaliação do estágio pela unidade de ensino se dará através do Relatório de                
Estágio que será apresentado ao professor-orientador, devendo este considerar os seguintes           
critérios para a avaliação do estudante: 
I - Conteúdo, nível técnico, qualidade do trabalho e apresentação do relatório; 
II - Capacidade criativa e inovadora demonstrada no relatório e uso da linguagem técnica              
específica para o curso; 
III - Funções e atividades desenvolvidas pelo discente alinhadas com o exigido no PPC. 
 



 

Art. 14 O professor-orientador do estágio terá como obrigação acompanhar o discente, ajudar no              
preenchimento dos documentos obrigatórios e comprobatórios necessários para o estágio, com o            
apoio do Núcleo de Estágio e Egressos ou setor equivalente. 
 
Art. 15 Caberá ao Núcleo de Estágio e Egressos ou setor equivalente avaliar as instalações da                
parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando. 
 
§1º Tratando-se o local de estágio de ambiente virtual e não existindo instalações físicas que               
permitam a avaliação presencial, deverá ser feita a análise do referido ambiente para os fins               
previstos no caput. 
 
§2º Se necessário, o professor-orientador deverá realizar visitas ao local de estágio ou entrar em               
contato com a empresa em que o discente está estagiando. 
 
 

CAPÍTULO VII 
VALIDAÇÃO DO ESTÁGIO  

 
 
Art. 16 São consideradas atividades de trabalho formal correlatas ao estágio supervisionado            
aquelas em que o discente do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais esteja              
desenvolvendo trabalho em nível profissional, mediante contrato formal de trabalho, com           
carteira assinada, regulamentado pelas leis trabalhistas vigentes, em empresas ou junto a pessoas             
físicas que exerçam atividades relacionadas às áreas de formação do curso.  
 
Art. 17 O Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais considerará, para os               
fins de validação de estágio supervisionado, as atividades formais de trabalho realizadas pelo             
estudante, de acordo com a Lei nº 11.788/2008, desde que sejam desenvolvidas atividades             
diretamente relacionadas ao curso. 
 
Art. 18 O estudante da graduação do curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais poderá               
atuar em diversas áreas do segmento e a sua formação é multidisciplinar, devendo-se considerar              
como estágio as atividades que estejam em consonância com PPC. 
 
 

CAPÍTULO VIII  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 



 

Art. 19 Os casos omissos serão avaliados pelo Colegiado do Curso. 
 
Art. 20 Este Regulamento poderá ser reformulado mediante solicitação ao Colegiado do Curso,             
sendo aprovado pelo mesmo. 
 
Art. 21 O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação. 


