
 

 
 
 

 
 

ATIVIDADES ESTÁGIOS CURSOS IFBA-PS 
 
 
CURSO TÉCNICO EM ALIMENTOS 

● Controle a qualidade química e microbiológica das matérias-primas utilizadas na 
elaboração de produtos alimentícios; 

● Recepção, classificação e armazenamento de forma adequada das matérias-
primas para utilização na indústria de alimentos, cozinhas industriais, restaurantes 
e bares; 

● Manuseio com técnica e acurácia instrumentos e equipamentos de laboratórios 
específicos para análises bromatológicas, microbiologias e sensoriais nos 
alimentos; 

● Aplicação tecnicidade nos processos de fabricação de novos produtos, 
subprodutos e derivados da indústria de alimentos; 

● Supervisão do processamento, condições higiênicas e sanitárias de produtos em 
todas as etapas da industrialização e distribuição no mercado; 

● Participação de equipes de treinamentos baseados nos princípios de Boas Práticas 
de Fabricação, Higiene e Manipulação de Alimentos dispostos na legislação 
vigente; 

● Participação em equipes responsáveis pela implantação, execução e 
acompanhamento dos programas de qualidade que visem à segurança alimentar; 

● Controle de qualidade do processamento de alimentos, otimizando os recursos 
financeiros, humanos, materiais e tecnológicos disponíveis; 

● Participação em equipes multiprofissionais, com vistas à elaboração de projetos e a 
instalações de restaurantes, cozinhas industriais e pequenas e micro empresas 
produtoras de alimentos. 

(PPC TA, 2010, p.13) 
 
 
CURSO TÉCNICO EM BIOCOMBUSTÍVEIS 

● Recepção, classificação, beneficiamento e armazenamento de forma adequada 
das matérias-primas para utilização na indústria de biocombustíveis; 

● Operação de unidades de produção de biocombustíveis sob supervisão de 
profissional de nível superior; 

● Operação de unidades de transporte e distribuição de biocombustíveis sob 
supervisão de profissional de nível superior; 

● Atuação como auxiliar na pesquisa de processos de fabricação de novos produtos, 
subprodutos e derivados da indústria de biocombustíveis; 

● Controle de qualidade química e físico-química das matérias-primas e dos produtos 
relacionados na elaboração dos biocombustíveis. 

(PPC TB, 2010, p.23) 
 
 
 
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

● Identificação do funcionamento e do relacionamento entre os periféricos de 
computadores; 

● Instalação e configuração de computadores, isolados ou em redes, periféricos e 
softwares; 



 

● Identificação de origem de falhas no funcionamento de computadores, periféricos e 
softwares avaliando seus efeitos e corrigindo-os; 

● Análise e operação de serviços e funções de sistemas operacionais; 
● Seleção de programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do 

usuário; 
● Aplicação de linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de 

software; 
● Desenvolvimento de projetos de software; 
● Desenvolvimento de serviços para web e de comércio eletrônico; 
● Execução de levantamento de informações técnicas e de viabilidade financeira 

para implementação de projetos e desenvolvimento de sistemas de informação; 
● Identificação de meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, 

reconhecendo as implicações de sua aplicação no ambiente de rede; 
● Identificação de arquitetura de redes; 
● Identificação e implementação de serviços e funções de servidores; 
● Instalação de dispositivos de rede, dos meios físicos e software de controle desses 

dispositivos, analisando seu funcionamento e relações entre eles. 
(PPC TI, 2010, p.11) 

 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROINDÚSTRIA 

● Realização de estudos de implantação e desenvolvimento de projetos 
economicamente viáveis; 

● Gerenciamento de emprego de equipamentos agroindustriais; 
● Desenvolvimento de tecnologias alternativas para aproveitamento de produtos e 

subprodutos agropecuários; 
● Planejamento, implantação, execução e avaliação de processos relacionados ao 

beneficiamento, industrialização e conservação de produtos agroindustriais, da 
matéria-prima ao produto final; 

● Gerenciamento de processos de produção e industrialização de produtos 
agroindustriais; 

● Supervisão das várias fases dos processos de industrialização e desenvolvimento 
de produtos agroindustriais; 

● Coordenação de programas de conservação e controle de qualidade; 
● Execução e desenvolvimento de atividades ambientalmente sustentáveis no setor 

agroindustrial; 
● Desenvolvimento de novos produtos e pesquisas na agroindústria em âmbito local 

e regional. 
(PPC AGRO, 2019, p.14) 

 
 

ATIVIDADES PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 
PARA OS CURSOS LC, LINTER E LQ 

 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 

● Observação em sala de aula; 
● Caracterização física, pedagógica e relacional da escola campo de estágio; 
● Identificação e a análise das diretrizes para atuação pedagógica e a dinâmica da 

sala de aula; 
● Observação e reflexão sobre o cotidiano de uma turma de um ano escolar 

específico, junto ao professor supervisor do estágio; 
● Análise dos projetos, dos programas, da metodologia, dos materiais didáticos e dos 

procedimentos de avaliação da escola campo de estágio; 



 

● Produção de materiais (aulas, recursos didáticos, atividades lúdicas etc.) que deem 
subsídios a sua prática nas etapas subsequentes de atuação docente em sala de 
aula; 

● Elaboração de planos de ensino e planos de aula que serão postos em prática nas 
etapas seguintes, relativos às atividades dos Estágios Supervisionados II, III e IV; 

● Participação em atividades de acompanhamento de estudantes com dificuldades 
de aprendizagem;   

● Participação em projetos interdisciplinares e outras atividades pedagógicas 
desenvolvidas pela escola campo de estágio; 

● Elaboração de relatório do estágio com apresentação oral em Seminário. 
 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 

● Observação em sala de aula; 
● Elaboração de planos de aula para uma ou mais turmas de um ano escolar 

específico;   
● Participação, em sala de aula, como assistente do professor supervisor do estágio;   
● Participação em atividades da vida escolar, incluindo o planejamento pedagógico, 

administrativo e financeiro, as reuniões pedagógicas, os eventos com participação 
da comunidade; 

● Elaboração e desenvolvimento de projetos de investigação, problematização, 
análise e reflexão a partir de situações vivenciadas em sala de aula, reunião de 
professores, reunião de pais, eventos escolares, laboratórios entre outros;  

● Entrevista com professores, objetivando conhecer a sua dinâmica em sala  de aula, 
a sua formação pedagógica, a sua maneira de interagir com a comunidade escolar 
e a sua forma de interagir com os pais dos estudantes;   

● Planejamento e a execução de pequenas aulas, em cooperação com o professor 
supervisor, em uma ou mais turmas de um ano escolar específico;  

● Produção de materiais (aulas, recursos didáticos, atividades lúdicas etc.) que deem 
subsídios a sua prática na etapa subsequente de atuação docente em sala de aula;  

● Participação em atividades de acompanhamento de estudantes com dificuldades 
de aprendizagem;   

● Participação em projetos interdisciplinares e outras atividades pedagógicas 
desenvolvidas pela escola campo de estágio; 

● Elaboração de relatório do estágio com apresentação oral em Seminário. 
 
  
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 3 

● Participação, em sala de aula, como assistente do professor supervisor; 
● Elaboração de práticas de atividades de aula; 
● Elaboração de projeto pedagógico sobre tema específico, do qual, além das aulas 

que ficarão sob inteira responsabilidade do estudante estagiário, poderão constar: 
a realização de oficinas pedagógicas, a criação de materiais didáticos, a 
organização de feiras de ciências e outras atividades científico culturais, baseadas 
nos problemas, necessidades e características da realidade da escola campo de 
estágio; 

● Aplicação do projeto pedagógico elaborado na escola e no ano escolar em que 
foram desenvolvidas as demais atividades de estágio;  

● Participação em atividades de acompanhamento de estudantes com dificuldades 
de aprendizagem;   

● Elaboração de relatório do estágio com apresentação oral em Seminário. 
 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 4 

● Elaboração e execução de aulas teóricas;  



 

● Elaboração e execução e aulas práticas relacionadas com conteúdos trabalhados 
em sala de aula; 

● Aplicação de atividades avaliativas, utilizando material instrucional produzido nas 
etapas anteriores do estágio; 

● Elaboração de relatório do estágio com apresentação oral em Seminário. 
 
 
 

ATIVIDADES PARA ESTÁGIOS NÃO OBRIGATÓRIOS 
 
 
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 
As mesmas atividades do curso Técnico em Informática e outras relacionadas à 
área. 
 
 
LICENCIATURA EM QUÍMICA 

● Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
● Executar ensaios físico-químicos; 
● Coletar amostras;  
● Utilizar normas técnicas; 
● Preparar reagentes; 
● Utilizar instrumentos de medição e controle; 
● Preparar amostras; 
● Registrar resultados de análises. 
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