
 

ORIENTAÇÕES PARA REQUERIMENTO DE DISPENSA DA PARTE PRÁTICA DO 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
 
Há duas possibilidades de dispensar a parte prática do Estágio Supervisionado: 
 
 
1ª) Aproveitamento Profissional, conforme Capítulo X (Do Aproveitamento Profissional) 
do Regulamento de Estágio do IFBA (2018): 
 
Art. 30 - O estudante empregado ou com experiência anterior na iniciativa privada ou 
pública poderá aproveitar suas atividades profissionais para dispensar parcial ou 
totalmente o estágio, desde que atue ou tenha atuado na área do respectivo curso e 
sejam suas atividades aprovadas por docente da área, delegado pelo coordenador de 
curso; 
 
§ 1º Quando a situação do estudante empregado não for contemplada no caput, o estágio 
poderá ser realizado na instituição empregadora, desde que esta possua área correlata a 
de seu curso e seja permitido ao estudante empregado realizar suas atividades na 
respectiva área correlata, porém, com a ciência e aprovação do docente da área, 
delegado pelo coordenador do curso; 
 
§ 2º A habilitação do estudante caracterizando-o como empregado será constituída pelo 
registro em carteira profissional (CTPS) no qual conste claramente a função 
desempenhada relacionada ao curso ou, na ausência deste, o estudante deverá 
apresentar outros documentos com descrição das atividades assinados pela empresa. Em 
ambos os casos, levará em consideração a carga horária de estágio prevista no PPC. 
 
Art. 31 - O estudante trabalhador autônomo ou prestador de serviços poderá aproveitar 
suas atividades profissionais para dispensar parcial ou totalmente o estágio, desde que 
atue na área do respectivo curso, esteja com documentação regulamentada e sejam suas 
atividades aprovadas pelo docente da área, delegado pelo coordenador de curso. 
 
Art. 32 - Para a dispensa parcial ou total de estágio, o estudante encaminhará ao 
Coordenador de Curso, via protocolo, os seguintes documentos: 
 
I. Requerimento de dispensa solicitando o aproveitamento profissional; 
II. Documento de habilitação comprobatório da experiência profissional; 
III. Formulário (Requerimento de Aproveitamento Profissional) contendo as seguintes 
informações: 
 
a. Identificação do estudante; 
b. Situação do estudante: função/cargo; 
c. Principais atividades desenvolvidas; 
d.Tempo de trabalho na empresa e período a ser computado para a dispensa; 
e. Declaração assinada pelo chefe imediato ou setor responsável da empresa, no caso de 
empregado, ou pelo próprio estudante, no caso de proprietário de empresa, autônomo, 
prestador de serviço ou que atuou em empresas extintas, contendo avaliação livre e direta 
acerca de desempenho, considerando as habilidades desenvolvidas. 
 
Art. 33 A dispensa do estágio somente será concedida após a avaliação do Conselho do 
curso. 



 

Passos para fazer o pedido de aproveitamento profissional: 
 

1º) Separar todos os documentos que comprovem a experiência (Certificado, declaração, 
relatório, projeto, folha de frequência etc.); 
2º) Retirar na COEST ou baixar do site institucional o formulário de Requerimento 
de Aproveitamento Profissional; 
3º) Citar no requerimento a quantidade de horas da experiência (Ex.: 100h) e o período 
(Ex.: 01/09/2020 a 30/11/2020); 
4º) Entregar toda documentação na CORES para ser encaminhada para Coordenação do 
Curso. 
 
 
2ª) Aproveitamento da carga horária de atividades de extensão, monitorias, Residência 
Pedagógica, PIBID e outras relacionadas à prática de ensino, conforme o manual de 
estágio supervisionado do curso correspondente: 
 
I – Estar devidamente matriculado(a) na disciplina de Estágio Supervisionado III ou IV 
(preferencialmente), pois nestes estágios a parte prática envolve regência; 
 
II – Retirar na CORES o formulário de Requerimento Escolar ou baixar do site 
institucional; 
 
III – Preencher o formulário de Requerimento Escolar, marcar a opção “Outros” colocando 
a seguinte descrição: “Aproveitamento de carga horária para dispensa da parte prática do 
estágio supervisionado” e especificar para qual estágio está pedindo esta dispensa; 
 
IV – Anexar ao formulário de Requerimento Escolar toda documentação comprobatória 
(Certificado, declaração, relatório, projeto, folha de frequência etc.), especialmente, 
documentos que contenham a carga horária total (Ex.: 200h), o período (Ex.: 01/06/2020 
a 30/11/2020) e as atividades desenvolvidas; 
 
V – Entregar na CORES o Requerimento Escolar (devidamente preenchido e assinado) 
juntamente com a documentação comprobatória no início de cada semestre letivo.  
 
O deferimento do pedido de dispensa do Estágio Supervisionado deverá ser condicionado 
à orientação da Coordenação de Curso, que encaminhará esta solicitação para ser 
analisada pelo Colegiado de Curso, obedecendo ao período estabelecido no Calendário 
Acadêmico do IFBA – Campus Porto Seguro. 
 
Ressalto que esta segunda possibilidade não está prevista no PPC das Licenciaturas e 
nem no Regulamento de Estágio do IFBA, no entanto, o Colegiado de Curso pode realizar 
análise e emitir parecer, visto que tal Colegiado “é órgão consultivo, deliberativo e 
avaliativo” e tem como atribuições “deliberar sobre trancamento ou dispensa de matrícula, 
transferência, bem como outros processos vinculados à vida estudantil, no âmbito de sua 
área de atuação” e “emitir pareceres sobre adaptações e equivalências curriculares” (Arts. 
07 e 09, incisos IV e V, das Normas Acadêmicas do IFBA, Resolução nº. 23/2019). 
  

Porto Seguro-BA, 26 novembro de 2020. 
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