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ORIENTAÇÕES NORMATIVAS - PSG/COEST.PSG

 

ORIENTAÇÕES PARA ESTÁGIOS NÃO OBRIGATÓRIOS NOS CURSOS DE
LICENCIATURA

 

            O estágio é uma atividade didática que possibilita ao/à estudante desenvolver habilidades e aplicação
de saberes teóricos, além de conhecimento do mercado de trabalho, em especial, de sua área de atuação
profissional.

            A Lei de Estágio prevê tanto o estágio obrigatório como o não obrigatório. O estágio não
obrigatório “é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória”
(Lei n. 11788/2008, p. 1).

O estágio não obrigatório tem a finalidade de proporcionar conhecimentos e habilidades práticas específicas
de sua área de formação e aperfeiçoamento técnico-cultural-científico e de relacionamento interpessoal.

 

Principais características do estágio não obrigatório:

As atividades que serão desenvolvidas devem ser pertinentes à área do curso.
Tem que ser remunerado.
A unidade concedente ou agente de integração precisa providenciar a contratação do seguro de vida e
elaboração do Termo de Compromisso de Estágio (TCE).
O acompanhado do estágio deve ser realizado por supervisor(a) na parte concedente e professor(a)
orientador(a) do IFBA, ambos com formação na área do curso.
Pode ser aproveitado como Estágio Extracurricular para as Atividades Acadêmicas Científicas e
Culturais (AACC).

 

Cadastro do estágio não obrigatório:

1) Estudante, unidade concedente e/ou agente de integração informa para a Coordenação de estágio
(COEST) os dados da vaga do estágio não obrigatório.

2) COEST verifica todos os dados, especialmente, se as atividades propostas estão de acordo com o Projeto
Pedagógico do Curso (PPC) do curso.

3) Estudante verifica a disponibilidade de professor(a) orientador(a).

4) Professor(a) orientador(a) encaminha para COEST a “Declaração de aceite de orientação”.

5) COEST ou o(a) estudante informa à unidade concedente e/ou agente de integração os dados do(a)
professor(a) orientador(a).
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6) COEST recepciona/confere e assina o TCE. Depois cadastra o estágio no SUAP.

 

Acompanhamento do estágio não obrigatório pelo(a)professor(a) orientador(a):

1) Faz pelo menos 2 (duas) visitas de estágio.

2) Realiza reuniões de orientação.

3) Registra visitas e reuniões de orientações no SUAP.

 

Finalização do estágio não obrigatório:

1) Estudante, ao final do estágio, preenche o formulário de estágio e envia o relatório de estágio pelo SUAP.

2) COEST faz verificação/conferência da documentação final do estágio e encerramento do estágio no
SUAP.

 

Documento assinado eletronicamente por ROSEMARY MAGALHAES LIMA, Coordenador(a) de
Estágio, em 25/10/2021, às 16:03, 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 2044251 e o código CRC 963FA2AB.
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