
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Marcondes Ferraz, nº 200 - Bairro General Dultra - CEP 48607-000 - Paulo Afonso - BA - www.portal.ifba.edu.br 

RESOLUÇÃO Nº 003, DE 02 DE AGOSTO DE 2021.

Estabelece normas específicas relacionadas à prática de estágio
(obrigatório e não obrigatório) do Curso de Graduação em Engenharia
Elétrica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia  – IFBA - Campus Paulo Afonso.
 

 
O Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica do IFBA - Campus Paulo Afonso, usando
das atribuições que lhe são conferidas e considerando:

1. A necessidade de estabelecer normas operacionais para o acompanhamento e registro dos estágios
do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica;

2. A Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008;
3. O Regulamento de Estágio do IFBA;
4. A alteração promovida nos formulários de estágio no âmbito do IFBA, conforme processo SEI

23278.001667/2021-16;

 
R E S O L V E:
 
Estabelecer normas específicas relacionadas ao estágio (obrigatório e não obrigatório) do Curso de
Graduação em Engenharia Elétrica do IFBA – Campus Paulo Afonso, nos termos abaixo.

 
CAPÍTULO I

DA DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
 

Art. 1º O estágio constitui-se em ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que
visa à preparação do aluno, futuro profissional das diferentes áreas da Engenharia Elétrica, para o trabalho
produtivo.
§1º O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do
educando.
§2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização
curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.
 
Art 2º O estágio pode ser obrigatório ou não obrigatório.
§1º O estágio obrigatório é parte integrante do projeto pedagógico do Curso de Engenharia Elétrica do
IFBA - Campus Paulo Afonso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.
§2º O estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária
regular e obrigatória, podendo assumir a forma de Atividade Complementar, mediante a participação do
acadêmico em empreendimentos conexos à sua formação ou experiência profissional.



 
Art 3º O estágio, obrigatório ou não obrigatório, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza.
 

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

 
Art 4º Os estágios, nas modalidades citadas no art. 2º, têm por objetivos gerais:
I - Integrar o aluno com a problemática tecnológica, econômica, política e humanística, existentes nos
setores de indústria e de serviços, permitindo uma visão realista do funcionamento das empresas;
II - Facilitar o encaminhamento dos alunos para outras localidades, ampliando as oportunidades de
trabalho, quando da conclusão do curso;
III - Permitir uma maior integração escola-empresa-governo, contribuindo para a mútua atualização com
as novas tecnologias, alternativas tecnológicas ou a otimização das atuais, como também para a
realimentação das estruturas curriculares, diante das necessidades do mercado de trabalho.
 

CAPÍTULO III

DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO

 
Art. 5º Estarão aptos a efetuar matrícula na etapa obrigatória Estágio Supervisionado os alunos que tenham
cursado, e obtido aprovação, em no mínimo 193 (cento e noventa e três) créditos, conforme registros e
conferência da Coordenação de Registros Escolares (CORES).
§ 1º As horas estagiadas somente serão válidas para a atividade de Estágio Supervisionado se o estagiário
estiver matriculado na referida etapa obrigatória e em consonância com as normas estabelecidas pelo
IFBA e por esta Resolução.
§ 2º O aluno poderá efetuar a matrícula na etapa obrigatória de Estágio Supervisionado a qualquer época,
observando os procedimentos necessários para integralizar a carga horária de estágio e devendo formalizar
o seu término conforme prazos estabelecidos pelo professor orientador e Coordenação do Curso.
 
Art. 6º O estágio não obrigatório poderá ser exercido em qualquer período do curso, após formalização na
Coordenação de Estágios ou, em caso de inexistência deste setor no campus, na Coordenação do Curso.
 
Art. 7º O Estágio Supervisionado, enquanto estágio obrigatório, realizar-se-á em unidades que
desenvolvam atividades de Engenharia Elétrica e que disponham de profissional de nível superior com
registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou técnico de nível médio com no
mínimo 5 (cinco) anos de experiência na área com registro no CFT (Conselho Federal dos Técnicos
Industriais), que exerça função de chefia e que tenha condições de proporcionar experiência,
aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento humano ao estagiário, para atuar como
Supervisor do Estágio.
 
Art. 8º Os estagiários poderão desenvolver quaisquer atividades previstas para as áreas da Engenharia
Elétrica, conforme Resolução 1.010, de 22 de agosto de 2005, do CONFEA/CREA.
 
Art. 9º O Estágio Supervisionado terá a carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas não se
computando para integralização do currículo pleno qualquer carga horária excedente.
§ 1º O Estágio Supervisionado deverá ser cumprido em uma única Empresa/Instituição.



§ 2º Nas férias e recessos acadêmicos, será permitido o desenvolvimento do Estágio Supervisionado,
desde que a informação seja inserida nos relatórios de acompanhamento.
§ 3º Os alunos que pretendam realizar estágio no exterior, dentro dos programas de intercâmbio
institucional do IFBA, deverão apresentar proposta de trabalho para prévia aprovação da Coordenação do
Curso de Engenharia Elétrica.
 

 
CAPÍTULO IV

DOS CRÉDITOS
 
Art. 10 O aluno aprovado em Estágio Supervisionado terá direito a 12 (doze) créditos, correspondentes a
uma carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, independente do excedente do número de horas-atividade
efetivamente realizadas.
 

CAPÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO

 
Art. 11 Caberá à Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica do IFBA - Campus Paulo Afonso, fornecer
condições estruturais e operacionais para o desenvolvimento dos estágios, em colaboração com a
Coordenação de Estágios do campus.
 
Art. 12 À Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica compete:

I - Exercer a supervisão técnica e orientação normativa;
II - Manter relacionamento com os setores competentes da Reitoria e do campus para a viabilização
do andamento dos estágios;
III - Prestar apoio administrativo;
IV - Intermediar junto à Empresa/Instituição onde ocorrerá o estágio a designação de um Supervisor
do estágio entre os funcionários pertencentes ao seu quadro e observado o disposto no Art. 7º desta
resolução.
V - Manter o Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica informado a respeito do andamento das
atividades do estágio, bem como providenciar o atendimento das solicitações;
VI - Manter o controle permanente dos estagiários e das instituições em que possam ser alocados;
VII - Organizar, controlar e manter em arquivo a versão final de cada Relatório Final de Estágio
Supervisionado, preferencialmente em meio digital;
VIII - Expedir parecer validando a Avaliação Final do Estágio Obrigatório realizada pelo professor
orientador, realizando os devidos registros e encaminhando para a Coordenação de Registros
Escolares (CORES) para as demais providências que se fizerem necessárias;
IX - Indicar o professor orientador do estágio, que se encarregará pelas ações do processo ensino-
aprendizagem do estágio;
X - Promover a integração do professor orientador do estágio com o planejamento, a programação, o
acompanhamento e a avaliação do estágio;
XI - Promover o desligamento ou o remanejamento do estagiário, ouvido o Colegiado do Curso.

 
Art. 13 O estudante interessado em pleitar vaga de estágio poderá solicitar o fornecimento de Carta de
Apresentação de Estágio à Coordenação de Estágio do campus ou, na ausência deste setor, à Coordenação
do Curso.



 
Art. 14 Para a realização de estágio, obrigatório ou não obrigatório, será necessária a existência de
instrumento jurídico (convênio) celebrado entre a Empresa/Instituição concedente e o IFBA, no qual
estarão acordadas todas as condições de realização do estágio.
 
Art. 15 A realização do estágio dar-se-á mediante Termo de Compromisso e Plano de Atividades  entre o
estudante e a parte concedente, com a interveniência obrigatória do IFBA, devendo o estudante, em
qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais, conforme legislação brasileira.
§1º O Termo de Compromisso e Plano de Atividades será impresso em três vias: uma para a empresa, uma
para o aluno e uma para o IFBA.
§2º Qualquer alteração no Termo de Compromisso e Plano de Atividades deve  ser firmada através de
Termo Aditivo de Compromisso de Estágio.
 

CAPÍTULO VI
DO PROFESSOR ORIENTADOR

 
Art. 16 O aluno será encaminhado para um professor orientador, a ser formalizado pela Coordenação de
Curso, mediante preenchimento de Carta de Aceite.
 
Art. 17 O professor orientador, nos estágios obrigatórios, será obrigatoriamente docente efetivo do IFBA -
Campus Paulo Afonso que ministre conteúdos específicos e/ou profissionalizantes obrigatórios. Nos
estágios não obrigatórios, os professores de conteúdos básicos do curso poderão atuar como orientadores,
desde que o estágio não obrigatório não seja na área de engenharia elétrica.
§1º Compete ao professor orientador:

I - Elaborar, com o supervisor na empresa, um Plano de  Atividades contendo as principais atividades
que deverão ser desenvolvidas durante o estágio para que o aluno possa consta na Ficha de Cadastro
de Estágio, estabelecendo um cronograma de realização;
II - Contatar periodicamente o supervisor do estágio na empresa para se manter informado sobre o
andamento do estágio;
III - Manter a Coordenação do Curso informada sobre o desenvolvimento das atividades do estágio;
IV - Avaliar periodicamente o estágio em conjunto com o estagiário e o supervisor do estágio através
do preenchimento do formulário Relatório Periódico de Atividades de Estágio;
V - Realizar ao menos 3 (três) encontros de orientação nos estágios obrigatórios, preenchendo em
cada momento o formulário Relatório de Orientação de Estágio Obrigatório em conjunto com o
estagiário;
VI - Registrar o acompanhamento dos estágios obrigatórios através do preenchimento do formulário
Avaliação Periódica do Estágio Obrigatório;
VII - Orientar o estagiário quanto ao conteúdo e confecção do Relatório Final, em se tratando de
estágio obrigatório;
VIII - Auxiliar o estagiário no preenchimento do formulário de Autoavaliação de Desempenho do
Estagiário;
IX - Realizar a avaliação final do estágio obrigatório através do preenchimento do formulário
Avaliação Final do Estágio Obrigatório;
X - Encaminhar para a Coordenação do Curso solicitação de providências acadêmicas,
administrativas e/ou disciplinares que se fizerem necessárias em virtude do desenvolvimento das
atividades de estágio sob sua orientação;



XI - Encaminhar para a Coordenação do Curso, ao final do estágio, toda a documentação, formulários
preenchidos e relatório final (para os estágios obrigatórios);
XII - Verificar o cumprimento da legislação em vigor, no tocante às obrigações da
Empresa/Instituição concedente do estágio.

§2º Fica definida, para registro de atividades do professor orientador, a carga horária de 01 (uma) hora
semanal por estagiário.
§3º Cada professor poderá orientar, no máximo, 03 (três) estágios obrigatórios e 02 (dois) não obrigatórios
por semestre letivo.
§4º No caso de impossibilidade de conclusão da orientação do estágio, o professor deve comunicar
formalmente à Coordenação do Curso, indicando os motivos, através de registro no SEI, para que seja
possível viabilizar ao estagiário novo professor orientador.
 

CAPÍTULO VII
DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO NA EMPRESA

 
Art. 18 O professor orientador terá, no campo do estágio, a colaboração de um profissional denominado
supervisor do estágio, com as seguintes atribuições:

I - Elaborar, com o professor orientador, um Plano de Atividades contendo as principais atividades
que deverão ser desenvolvidas durante o estágio para que o aluno possa constar na Ficha de Cadastro
de Estágio, estabelecendo um cronograma de realização;
II - Avaliar periodicamente o estágio em conjunto com o estagiário e o professor orientador através
do preenchimento do formulário Relatório Periódico de Atividades de Estágio;
III - Avaliar o desempenho do estagiário preenchendo em conjunto com este o formulário Avaliação
de Desempenho do Estagiário pela Concedente;
IV - Manter controle de assiduidade e pontualidade do estagiário na empresa através das folhas de
ponto;
V - Fornecer ao professor orientador, periodicamente e ao final do estágio, informações destinadas à
aferição do rendimento do estagiário;
VI - Fornecer ao estagiário, ao término do estágio, Termo de Realização do Estágio, que pode ser
assinado por si ou por representante da unidade concedente do estágio.

 
Parágrafo Único. O supervisor do estágio na empresa deverá ser profissional de nível superior com
registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou técnico de nível médio com no
mínimo 5 (cinco) anos de experiência na área com registro no CFT (Conselho Federal dos Técnicos
Industriais), que exerça função de chefia e que tenha condições de proporcionar experiência,
aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento humano ao estagiário.
 
 

CAPÍTULO VIII
DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

 

Art. 19 O estagiário deverá apresentar a Avaliação de Desempenho do Estagiário pela Concedente, a
Autoavaliação de Desempenho do Estagiário, o Relatório Periódico de Atividades, os Relatórios de
Orientação de Estágio Obrigatório (ao menos três), as folhas de ponto e o Relatório Final de Estágio
Obrigatório ao professor orientador, na data estabelecida por este.
 



Art. 20 O professor orientador deve verificar, através das Folhas de ponto do estagiário, a frequência nas
atividades planejadas conforme Plano de Atividades, contabilizando as 180 horas.
 
Art. 21 Através do formulário Avaliação Periódica do Estágio Obrigatório, o professor orientador poderá
avaliar o desenvolvimento do estagiário.
 
Art. 22 Ao final do estágio, o professor orientador preencherá o formulário Avaliação Final do Estágio
Obrigatório, distribuindo a nota do estagiário da seguinte forma:
 

a) 4,0 (quatro) pontos: corresponde à nota obtida dos formulários de acompanhamento (Avaliação de
Desempenho do Estagiário pela Concedente, Autoavaliação de Desempenho do Estagiário, Relatório
Periódico de Atividades, Relatório de Orientação de Estágio Obrigatório);
b) 6 (seis) pontos: corresponde à nota obtida no Relatório Final de Estágio Obrigatório.

 
Art. 23 Os itens relevantes a serem observados pelo Professor Orientador no Relatório Final de Estágio
Obrigatório são:

I - Quanto à apresentação:
a) Qualidade da apresentação gráfica;
b) Coerência em relação às normas aplicáveis;
c) Clareza na redação e na estruturação do texto.

 
II - Quanto ao conteúdo:

a) Apresentação e contextualização da empresa e das atividades desenvolvidas;
b) Formulação de objetivos;
c) Bibliografia consultada;
d) Coerência das conclusões com os objetivos traçados;
e) Clareza e coerência das recomendações.

 
Art. 24 A média final a ser obtida pelo estagiário na etapa obrigatória Estágio Supervisionado será
calculada pelo somatório da nota atribuída aos formulários de acompanhamento e da nota atribuída ao
Relatório Final de Estágio Obrigatório.
 
Art. 25 A data estabelecida pelo professor orientador para que o aluno entregue a documentação
relacionada no Art. 19 deve ser comunicada à Coordenação do Curso.
§ 1º Deve ser concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o aluno efetue as correções indicadas pelo
professor orientador no Relatório Final de Estágio Obrigatório.
§ 2º Decorrido o prazo mencionado no § 1º, o aluno será considerado reprovado.
§ 3º O professor orientador deve encaminhar toda a documentação do estágio, formulários preenchidos e
relatório corrigido à Coordenação do Curso, preferencialmente de forma digital, para validação da
Avaliação Final do Estágio Obrigatório junto à CORES.
 

CAPÍTULO IX
DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO



 

Art. 26 No acompanhamento do estágio não obrigatório, devem ser utilizados, em periodicidade semestral,
os formulários Avaliação de Desempenho do Estagiário pela Concedente, Autoavaliação de Desempenho
do Estagiário e Relatório Periódico de Atividades.
Art. 27 Os formulários preenchidos periodicamente devem ser encaminhados à Coordenação de Curso
pelo professor orientador, preferencialmente por meio digital.
Art. 28 Ao término do estágio não obrigatório, a unidade concedente deve fornecer ao estagiário o Termo
de Realização de Estágio, assinado pelo representante ou supervisor do estágio.
Parágrafo único. O referido documento deve ser encaminhado pelo professor orientador para a
Coordenação de Curso, preferencialmente por meio digital.
Art. 29 O estágio não obrigatório poderá ser considerado como Atividade Complementar e ter sua carga
horária integralizada, conforme previsto na Resolução de Atividades Complementares do Curso de
Engenharia Elétrica do IFBA - Campus Paulo Afonso.
 

CAPÍTULO X
DOS DEVERES DO ESTAGIÁRIO

 
Art. 30 São deveres do estagiário, além de outros previstos pelas Normas e Regulamentos do IFBA e pela
legislação em vigor:

I. Cumprir esta resolução;
II. Participar da elaboração do plano de atividades;

III. Manter contato constante com o professor orientador e o supervisor do estágio na empresa;
IV. Zelar pela manutenção das instalações e equipamentos por ele utilizados durante o

desenvolvimento do estágio;
V. Respeitar a hierarquia funcional do IFBA e das demais Empresas ou Instituições concedentes de

Estágios, obedecendo às ordens de serviço e às exigências do local da atuação;
VI. Manter elevado padrão de comportamento e de relações humanas, condizentes com as atividades

a serem desenvolvidas;
VII. Manter postura profissional;

VIII. Comunicar e justificar ao professor orientador e ao supervisor do estágio (ou ao responsável pela
unidade concedente do estágio) sua eventual ausência nas atividades de estágio.

 

CAPÍTULO XI
DOS DIREITOS DO ESTAGIÁRIO

 

Art. 31 São direitos do estagiário, além de outros assegurados pelas Normas e Regulamentos do IFBA e pela
legislação em vigor:

I. Dispor de elementos necessários à execução de suas atividades, dentro das possibilidades científicas,
técnicas e financeiras do IFBA;

II. Receber orientação necessária para realizar as atividades do estágio dentro da opção escolhida;
III. Ser orientado durante do estágio;
IV. Ser esclarecido sobre os documentos firmados para a realização de seu estágio;
V. Conhecer a programação das atividades a serem desenvolvidas no estágio;

VI. Apresentar quaisquer propostas ou sugestões que possam contribuir para o aprimoramento das
atividades de estágio.

 



CAPÍTULO XII
DA SUBSTITUIÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR

 

Art. 32 Em caso de exercício de vínculo empregatício por período mínimo de 06 (seis) meses em cargo ou
atividades relacionados ao curso de Engenharia Elétrica realizado no IFBA – Campus Paulo Afonso, o
aluno poderá encaminhar à Coordenação do Curso, via protocolo, a solicitação de caracterização de
experiência profissional em substituição ao estágio obrigatório, desenvolvido na etapa de Estágio
Supervisionado, através do preenchimento do formulário Requerimento para Aproveitamento de
Atividades Extracurriculares.
§ 1º Para a caracterização de experiência referente ao estágio curricular obrigatório do curso superior em
Engenharia Elétrica – Modalidade Eletrotécnica, a atividade realizada pelo aluno, no período acima
mencionado, deverá estar relacionada com as atribuições previstas na Resolução 1.010, de 22 de agosto de
2005, do CONFEA/CREA, que devem necessariamente ser referentes à geração, transmissão, distribuição
e utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas; sistemas de medição e
controle elétricos; seus serviços afins e correlatos.
§ 2º As atividades previstas na Resolução 1.010, de 22 de agosto de 2005, do CONFEA/CREA para o
engenheiro são:
Atividade 01. Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica; Atividade 02. Coleta de dados, estudo,
planejamento, projeto, especificação; Atividade 03. Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental;
Atividade 04. Assistência, assessoria, consultoria;
Atividade 05. Direção de obra ou serviço técnico;
Atividade 06. Vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria, arbitragem;
Atividade 07. Desempenho de cargo ou função técnica;
Atividade 08. Treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio,
divulgação técnica, extensão;
Atividade 09. Elaboração de orçamento;
Atividade 10. Padronização, mensuração, controle de qualidade; Atividade 11. Execução de obra ou
serviço técnico;
Atividade 12. Fiscalização de obra ou serviço técnico; Atividade 13. Produção técnica e especializada;
Atividade 14. Condução de serviço técnico;
Atividade 15. Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; Atividade
16. Execução de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
Atividade 17. Operação, manutenção de equipamento ou instalação; Atividade 18. Execução de desenho
técnico.
 
§ 3º A solicitação de caracterização de experiência deve ser acompanhada pelos seguintes documentos:

I - Formulário de Requerimento para Aproveitamento de Atividades Extracurriculares devidamente
preenchido e fundamentado;
II - Histórico escolar atualizado;
III - Carteira ou contrato de trabalho contendo nome e CNPJ da empresa, período de desempenho das
atividades laborais, cargo e atividades realizadas ao longo do período cuja caracterização seja
solicitada.
IV - Declaração da chefia imediata explicitando o período de realização e as atividades
desenvolvidas, conforme Resolução 1.010, de 22 de agosto de 2005, do CONFEA/CREA.
V - Relatório Técnico descrevendo as atividades realizadas, conforme norma ABNT vigente.

 



§ 4º A Coordenação do Curso instruirá o processo para o parecer e aprovação do Colegiado do Curso.
Caso a decisão seja deferida, a Coordenação do Curso providenciará a atualização dos registros internos e
demais encaminhamentos. Do contrário, o processo será arquivado.
§ 5º O Relatório Técnico será avaliado pela Coordenação do Curso que atribuirá uma nota em substituição
à da etapa obrigatória Estágio Supervisionado.
 

CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 33 Os casos omissos serão avaliados pelo Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica do IFBA Campus
Paulo Afonso, na área de sua competência.

Art. 34 Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

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

Documento assinado eletronicamente por SILVIO MAURICIO MAGALHAES LIMA, Diretor
Geral do Campus Paulo Afonso, em 03/08/2021, às 10:34, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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 1939004 e o código CRC 467CD463.
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CARTA DE ACEITE 

ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO

Paulo Afonso,              de                                      de                        

Eu                                                                                                               ,informo

à Coordenação do curso de Engenharia Elétrica que concordo em orientar o(a)

aluno(a): ,

matrícula:                                             , que realizará o estágio (    ) obrigatório /

(   ) não obrigatório na empresa:                                                                               ,

na área de                                                                                         . Comprometo-

me a orientar o(a) aluno(a) durante todo o período previsto, realizar

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário, cumprindo e

fazendo cumprir as normas que regulamentam o estágio do Curso de

Bacharelado em Engenharia Elétrica.

Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a)



1

o ;

o ;

o ;

o ;

o ;

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO

 

FICHA DE CADASTRO DE ESTÁGIO

Prezado Estudante,

Este formulário é o passo inicial para a formalização de estágio curricular. As informações aqui solicitadas serão utilizadas para a elaboração
do Termo de Compromisso de Estágio e do Plano de Atividades, em consonância com as normas contidas na Lei n° 11.788/08 e no Regulamento de
Estágio do IFBA, aprovado pela Resolução CONSEPE n° 78, de 2008. Após seu preenchimento, deve ser entregue à Coordenação de Estágio do
Campus, ou unidade equivalente.

INFORMAÇÕES DO ESTUDANTE

Nome: Data Nascimento: / /

RG: Matrícula:

Curso: Ano / Período:

Campus: Professor Orientador:

Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX E-mail:

Possui necessidade especial? Sim ou não Estágio Obrigatório?

N° Apólice: Seguradora:

INFORMAÇÕES DA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO

Razão Social / Nome: CNPJ / CPF:

Nome Fantasia: Ramo de Atividade:

Endereço: Bairro:

Cidade: Estado: (sigla) CEP:

Telefones: +55 XX XXXXX-XXXX / XX XXXXX-XXXX E-mail:

Representante Legal:

Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX E-mail:

Supervisor do Estágio: Cargo:

Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX E-mail:

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTÁGIO

Início previsto:         /          /          Término previsto:         /          /          

Turno: Matutino/Vespertino Carga horária semanal:

Valor da bolsa de estágio: R$ Valor do auxílio transporte: R$

Estudante Coordenação de Estágio

Recebido em / /
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AUTOAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO

ESTAGIÁRIO

Nome: Matrícula:

Curso: Ano / Período:

Campus: Professor Orientador:

Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX E-mail:

UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO

Unidade Concedente: CNPJ / CPF:

Supervisor do Estágio: Cargo do Supervisor do Estágio:

Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX E-mail:

Prezado Estagiário,

PERÍODO DE REFERÊNCIA:              _/       /         a         /         /        

Este formulário visa avaliar seu desempenho no programa de estágio em vigor. Na tabela abaixo, ao lado de cada item analisado, há uma
escala numérica com a seguinte classificação: 1. Insuficiente, 2. Regular, 3. Bom, 4. Muito bom, 5. Excelente. Leia cuidadosamente
cada item e assinale com um X o espaço que corresponde a sua avaliação.

ASPECTOS INTEGRADORES DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 1 2 3 4 5
Relacionamento interpessoal

Compreensão das responsabilidades hierárquicas

Cooperação

Adaptabilidade

Cordialidade

Assiduidade e Pontualidade

Responsabilidade

Disponibilidade

Organização

Eficiência

Gostaria de nos dizer algo sobre este período de avaliação? Compartilhe conosco as oportunidades ou dificuldades que ocasionaram as
notas escolhidas acima.

.

Cidade do campus,           de                            de         .

Estagiário Professor Orientador



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO PELA CONCEDENTE

ESTAGIÁRIO

Nome: Matrícula:

Curso: Ano / Período:

Campus: Professor Orientador:

Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX E-mail:

UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO

Unidade Concedente: CNPJ / CPF:

Supervisor do Estágio: Cargo do Supervisor do Estágio:

Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX E-mail:

Prezado Supervisor,

PERÍODO DE REFERÊNCIA:        /         /         a        /         /        

Este formulário busca avaliar o desempenho do estagiário no programa de estágio em vigor, com vistas a desenvolver suas
competências profissionais. Recomenda-se que esta avaliação seja discutida em conjunto com o estagiário a fim de compartilhar
impressões e esclarecer dúvidas. Na tabela abaixo, ao lado de cada item analisado, há uma escala numérica com a seguinte
classificação: 1. Insuficiente, 2. Regular, 3. Bom, 4. Muito bom, 5. Excelente. Leia cuidadosamente cada item e assinale com um X o
espaço que corresponde a sua avaliação.

ASPECTOS INTEGRADORES DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 1 2 3 4 5
Relacionamento interpessoal

Compreensão das responsabilidades hierárquicas

Cooperação

Adaptabilidade

Cordialidade

Assiduidade e Pontualidade

Responsabilidade

Disponibilidade

Organização

Eficiência

Observações acerca da avaliação acima:

Cidade do campus,            de                                   de               .

Supervisor do Estágio Estagiário



AVALIAÇÃO PERIÓDICA DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

ESTAGIÁRIO

Nome: Matrícula:

Curso: Ano / Período:

Campus: Professor Orientador:

Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX E-mail:

UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO

Unidade Concedente: CNPJ / CPF:

Supervisor do Estágio: Cargo do Supervisor do Estágio:

Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX E-mail:

Prezado Professor Orientador,

Este  documento  busca  registrar  o  acompanhamento  periódico  dos  estágios  curriculares  obrigatórios,  bem  como  avaliar  o
desenvolvimento dos educandos,  a partir  dos seguintes documentos apresentados semestralmente: a Avaliação de Desempenho do
Estagiário pela Concedente, a Autoavaliação de Desempenho do Estagiário e o Relatório Periódico de Atividades. Em período
sazonal distinto – em, no mínimo, 3 (três) momentos durante o estágio – apresenta-se também o Relatório de Orientação de Estágio
Obrigatório.

PERÍODO DE REFERÊNCIA:             /         /_    a         /         /         

1.RECEBIMENTO DOS FORMULÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO

Informe na tabela abaixo se os formulários de acompanhamento foram devidamente apresentados.

DOCUMENTOS AVALIADOS RECEBIDOS?

Avaliação de Desempenho do Estagiário pela Concedente sim ou não

Autoavaliação de Desempenho do Estagiário sim ou não

Relatório de Atividades sim ou não

Relatório de Encontros de Orientação sim ou não

Observações:

.

2.CONSIDERAÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR QUANTO AO DESEMPENHO DO (A) ESTAGIÁRIO (A)

.

Professor Orientador

Em / /
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AVALIAÇÃO FINAL DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

ESTAGIÁRIO

Nome: Matrícula:

Curso: Ano / Período:

Campus: Professor Orientador:

Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX E-mail:

UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO

Unidade Concedente: CNPJ / CPF:

Supervisor do Estágio: Cargo do Supervisor do Estágio:

Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX E-mail:

PERÍODO DO ESTÁGIO:        /         /         a         /         /       _

TOTAL DE HORAS:                 

Prezado Professor Orientador,

Este documento busca avaliar o estágio curricular obrigatório, considerando os documentos apresentados pelo estagiário (a) durante a
realização das suas atividades e a entrega do Relatório Final de Estágio Obrigatório. A avaliação culminará em uma nota 0 (zero) a 10
(dez), com a seguinte composição:

4 (quatro) pontos: corresponde à nota obtida dos formulários de acompanhamento (Avaliação de Desempenho do Estagiário
pela Concedente, Autoavaliação de Desempenho do Estagiário, Relatório Periódico de Atividades, Relatório de Orientação de
Estágio Obrigatório);

6 (seis) pontos: corresponde à nota obtida no Relatório Final de Estágio Obrigatório.

1.RECEBIMENTO DOS FORMULÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO

Informe na tabela abaixo se, durante a realização do estágio, os formulários de acompanhamento foram devidamente apresentados.

DOCUMENTOS AVALIADOS RECEBIDOS?

Avaliação de Desempenho do Estagiário pela Concedente sim ou não

Autoavaliação de Desempenho do Estagiário sim ou não

Relatório de Atividades sim ou não

Relatório de Encontros de Orientação sim ou não

Observações:

                                                                                                                                                                             .

Nota atribuída aos formulários de acompanhamento:

2.AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO
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.

Nota atribuída ao Relatório Final de Estágio:

Nota final do Estágio Obrigatório:               

3.SITUAÇÃO FINAL DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

APROVADO REPROVADO

Professor Orientador
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RELATÓRIO DE ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

ESTAGIÁRIO

Nome: Matrícula:

Curso: Ano / Período:

Campus: Professor Orientador:

Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX E-mail:

UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO

Unidade Concedente: CNPJ / CPF:

Supervisor do Estágio: Cargo do Supervisor do Estágio:

Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX E-mail:

Prezado Estagiário,

PERÍODO DE REFERÊNCIA:              _/       /         a         /         /        

O presente relatório busca supervisionar o estágio curricular obrigatório, a fim de assegurar que o mesmo está sendo desenvolvido
em compatibilidade com o Termo de Compromisso e com as normas instituídas no Projeto Pedagógico do Curso. Este documento
deve ser apresentado ao Professor Orientador a cada Encontro de Orientação, que ocorrerá – conforme o Regulamento de Estágio
do IFBA, art. 16, inciso I – em, no mínimo, 3 (três) momentos.

1.Leia as afirmativas abaixo e escolha a opção que corresponde a sua avaliação.

SUPERVISÃO Não 
observado

Abaixo da 
Expectativa

Dentro da 
Expectativa

Acima da 
Expectativa

Meu supervisor tem fornecido o treinamento necessário
para a realização das minhas atividades.
Meu supervisor tem me dado o feedback das minhas
atividades desenvolvidas.
Meu supervisor tem me orientado sobre como devo me
comportar no ambiente de trabalho.
Meu supervisor me orienta sobre como lidar com 
situações de conflito com membros da equipe de trabalho,
caso ocorram.
Meu supervisor me permite aplicar os conhecimentos
teóricos adquiridos na faculdade/universidade.
Meu supervisor me estimula a expor ideias e sugestões
acerca do trabalho.
Meu supervisor me elogia quando faço as atividades
corretamente.
Meu supervisor acata minhas sugestões quando são
adequadas

AMBIENTE DE TRABALHO Não 
observado

Abaixo da 
Expectativa

Dentro da 
Expectativa

Acima da 
Expectativa

Os materiais de escritório disponibilizados (papel, lápis,
caneta, etc.) são suficientes para executar minhas
atividades.
Os equipamentos disponibilizados (telefone, computador, 
impressora, fax, etc.) são suficientes para executar minhas



atividades.

O mobiliário disponibilizado é adequado para executar 
minhas atividades.
O ambiente  de trabalho quanto à  limpeza,  climatização,
iluminação e nível  de ruído,  é apropriado para executar
minhas atividades.

PROCESSO DE ESTÁGIO Não 
observado

Abaixo da 
Expectativa

Dentro da 
Expectativa

Acima da 
Expectativa

O período de contratação do estágio está adequado ao
tempo de aprendizagem.
A carga horária semanal estipulada está adequada ao
estágio.
As atividades desenvolvidas no estágio estão em 
consonância com aquelas estabelecidas no Plano de
Atividades.

Caso alguma das afirmativas tenha sido avaliada como Abaixo da Expectativa, justifique-a.

.

2.Está sentindo dificuldades de adaptação? Sim Não

Em caso afirmativo, descreva as dificuldades.                                                                                                                                   

.

3.Qual a importância do estágio em análise para sua formação profissional?

Irrelevante Razoavelmente Importante Importante Muito Importante

4.Qual seu grau de satisfação com o programa de estágio avaliado?

Insatisfeito Pouco Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito

Considerações do Aluno:                                                                                                                                                                

.

Considerações do Professor Orientador:                                                                                                                                           

.

Estagiário Professor Orientador
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RELATÓRIO PERIÓDICO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO

ESTAGIÁRIO

Nome: Matrícula:

Curso: Ano / Período:

Campus: Professor Orientador:

Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX E-mail:

UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO

Unidade Concedente: CNPJ / CPF:

Supervisor do Estágio: Cargo do Supervisor do Estágio:

Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX E-mail:

Prezado Estagiário,

O presente relatório tem por objetivo avaliar o desenvolvimento do Plano de Atividades que integra o Termo de Compromisso de
Estágio e, conforme exige a Lei n° 11.788/2008, art. 7°, inciso IV, deve ser apresentado em periodicidade semestral. Depois de
preenchido e assinado pelas partes, deve ser entregue ao departamento de estágio do Campus onde você está matriculado.

PERÍODO DE REFERÊNCIA:              _/       /         a         /         /        

1.PLANO DE ATIVIDADES

Atividades previstas no Termo de Compromisso
Foram realizadas?

Sim Não

 ;
 ;
 ;
 ;
 ;

Caso não tenha executado alguma das atividades previstas, comente abaixo as razões que impediram sua realização.

.

Durante o período avaliado, foram realizadas atividades não previstas no Plano de Atividades? Em caso afirmativo, descreva-as.

                                                                                                                                                                                    ;
                                                                                                                                                                                    ;
                                                                                                                                                                                    .

Comente as razões que levaram a execução destas atividades.

.
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2.RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA

Durante o período avaliado, você teve oportunidade de sistematizar os conhecimentos internalizados em classe? ( ) SIM ( ) NÃO As

atividades desenvolvidas contribuem para sua formação profissional? ( ) SIM ( ) NÃO

Caso alguma resposta tenha sido NÃO, comente-a.

.

3.AUTOVALIAÇÃO DO ESTÁGIO

Qual conceito você atribui ao seu estágio no período em análise?

Insuficiente Regular Bom Muito Bom Excelente

Justifique sua avaliação.

.

Cidade do campus,           de                               de         .

Estagiário

Supervisor do Estágio Professor Orientador



FOLHA DE PONTO

MÊS :                                   ANO :                     

DATA HORA DE

ENTRADA

HORA DE

SAÍDA

HORA DE

ENTRADA

HORA DE

SAÍDA

ASSINATURA

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

          :                      :                      :                      :            

Data: / /                                                                                   
Assinatura / Carimbo do Supervisor
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TERMO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Instituição: CNPJ / CPF:

Endereço:

CEP: Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX

UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO

Unidade Concedente: CNPJ / CPF:

Endereço: CEP:

Supervisor do Estágio: Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX

ESTAGIÁRIO

Nome:

Matrícula: Ano / Período:

Curso: Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX

Nos termos do art. 9°, inciso V, da Lei nº 11.788/08, declaramos que no período compreendido entre            /         /         e         /         /         , 
o estagiário qualificado em epígrafe realizou as atividades descritas abaixo:

                                                                                                                                                                                     ;
                                                                                                                                                                                     ;
                                                                                                                                                                                     ;
                                                                                                                                                                                     ;
                                                                                                                                                                                     .

Seu desempenho foi considerado: Insuficiente, Regular, Bom, Muito Bom, Excelente pelas seguintes razões:

.

Declaramos, para os fins que se fizerem necessários junto ao Instituto Federal da Bahia, que o aluno acima indicado realizou seu
estágio sob minha responsabilidade, com carga horária total de              (número por extenso) horas, e que o encerramento está sendo realizado
em conformidade com a Lei n° 11.788/2008, inexistindo créditos e direitos a serem recebidos pelo estagiário.

Cidade do campus,              de                                     de           .

CONCEDENTE ESTAGIÁRIO
Representante ou Supervisor do Estágio



O requerente solicita o aproveitamento das seguintes atividades:

Profissionais De Monitoria

Extensão De Iniciação Científica

Data de solicitação: _ / /_  

 Assinatura do Aluno

REQUERIMENTO PARA APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

ESTUDANTE

Nome: Data Nascimento:           /            /            

Campus: Matrícula:

Curso: Ano / Período:

Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX E-mail:

O aproveitamento das atividades profissionais é regido pelos artigos 30 a 33, do Regulamento de Estágio do IFBA. O aproveitamento
de atividades de extensão, de monitorias e de participação em projeto de iniciação científica na disciplina de Estágio Curricular, está
amparado no art. 2°, § 3°, da Lei n° 11.788/08.

As  atividades  de  extensão,  de  monitorias  e  de  participação  em  projeto  de  iniciação  científica não  poderão  ser  objeto  de
aproveitamento nos cursos técnicos e de licenciatura,  com base, respectivamente, no Documento Orientador de Gestão dos Cursos
Técnicos do IFBA – PROEN/DETEC 2018* e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação
Básica em Nível Superior**.
* e nas Resoluções CNE/CP N°6 /2012 e CONSUP N° 30/2016 ** e nas Resoluções CNE/CP N°2/2002 e CNE/CP N°1 /2015.

Ao selecionar uma ou mais opções, informe os documentos comprobatórios que serão anexados a este Requerimento. Devem ser 
entregues à Coordenação de Estágio do Campus ou unidade equivalente.

Atividades profissionais:
Declaração de experiência profissional emitida pela instituição onde houve o vínculo profissional e devidamente assinada pelo

seu representante, apresentando, além das informações de identificação do estudante: a) a função e o cargo desempenhados, b) as
principais atividades desenvolvidas, c) o tempo de trabalho e d) o período a ser computado para aproveitamento;

Inscrição de microempreendedor individual (MEI);
Atestado de capacidade técnica emitido pelo contratante contendo o período em que se realizou a prestação do serviço; 
Contratos de prestação de serviço;
Notas fiscais de serviços realizados;
Outros:                                                                                                                      .

Carga horária das atividades profissionais:             horas.

Atividades de extensão:
Registro do projeto de extensão;
Certificado de participação no projeto de extensão;
Declaração do Orientador do projeto ou do Coordenador de Pesquisa e Extensão do Campus informando a carga horária 

dedicada às atividades de extensão;
Outros:                                                                                                                      .

Carga horária das atividades de extensão:             horas.

Atividades de monitoria:
Termo de compromisso da monitoria;
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PARECER DO COLEGIADO/COORDENAÇÃO DO CURSO

Plano de trabalho da monitoria; 
Certificado de monitoria; 
Comprovação de frequência;
Outros:                                                                                                                      .

Carga horária das atividades de monitoria:             horas.

Atividades em projetos de iniciação científica:
Registro do projeto de iniciação científica;
Certificado de participação no projeto de iniciação científica;
Declaração do Orientador do projeto ou do Coordenador de Pesquisa e Extensão do Campus informando a carga horária 

dedicada às atividades de iniciação científica;
Outros:                                                                                                                      .

Carga horária das atividades de iniciação científica:              horas.

Carga horária total para de aproveitamento de atividades:             horas.

.

Status do Requerimento: Indeferido Aproveitamento total de horas Aproveitamento parcial:              horas.

Coordenador de Curso

Em / /


