
ORIENTAÇÕES PARA INSERIR O RELATÓRIO 
DE ESTÁGIO NO SUAP 

 
1º) Salvar a última versão do relatório 
(devidamente corrigida e aprovada pelo(a) 
professor(a) orientador(a) da disciplina de Estágio 
Supervisionado) em PDF, tamanho máximo do 
arquivo 1,6 mb.  
 
2º) Acessar o SUAP (https://suap.ifba.edu.br) com 
usuário (número de matrícula) e senha 
(ifba.número CPF). 
 
3º) Na página principal do SUAP, clicar em 
“Estágio (Rel.Atividades Pendentes)”. No item 
“Relatórios de Atividades - Estagiário”, clicar em 
“Registrar Relatório”. Em “Submeter Relatório 
Semestral do Aluno”, preencher todos os campos 
do formulário e no final inserir o relatório, depois 
clicar em “Salvar”. 
 
A COEST fará conferência do relatório de estágio 
e do formulário de submissão do SUAP, não 
encontrando nenhuma inconsistência, fará o 
encerramento do estágio no sistema. Caso o 
relatório e/ou o formulário tenha(m) qualquer tipo 
de incoerência, o(a) estudante receberá 
comunicado para realizar as devidas 
correções/adequações.  
 
 
 
Qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo e-mail 

coestps@ifba.edu.br, pelo telefone (73) 3288-

6686 Ramal 2 ou pessoalmente nos horários de 
atendimento da COEST. 
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Estágio: o começo e o fim em ciclos... Caminhos 

diferentes, objetivos comuns... O estágio é uma 

passagem... Porém o aprendizado é para a vida... 

Experiências que marcam e valorizam o novo... De 

novo. (Autor desconhecido) 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Estágio Curricular é um ato educativo escolar 

supervisionado, de caráter teórico-prático, que tem por 

objetivo principal proporcionar ao estudante a 

aproximação com a realidade profissional, com vistas 

ao aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e 

pedagógico de sua formação acadêmica, no sentido de 

prepará-lo para o exercício da profissão e da cidadania. 

 

O QUE É NECESSÁRIO FAZER PARA INICIAR O 
ESTÁGIO CURRICULAR? 
 
 
1º) Matricular-se na Disciplina de Estágio 

Supervisionado 1, 2, 3 ou 4. 

2º) Ler atentamente a Legislação de Estágio (Lei nº. 

11.788/2008 e Regulamento de Estágio do IFBA) e o 

Manual de Estágio Supervisionado correspondente 

ao seu curso. 

3º) Entregar na Coordenação de Estágio (COEST), 

ATÉ O DIA 12 DE CADA MÊS, cópias LEGÍVEIS de 

RG e CPF, para que seja providenciada a 

SOLICITAÇÃO DO SEGURO DE VIDA, que ocorre 

TODO DIA 15 DE CADA MÊS. Relembrando que o(a) 

estudante deve estar matriculado(a) na disciplina de 

estágio, caso não esteja este seguro não será 

solicitado. 

4º) Preencher a ficha de Cadastro de Estágio  sob 

instrução do(a) professor(a) da disciplina de Estágio 

Supervisionado e providenciar a Declaração de Aceite 

de Supervisão do(s) professor(es) da unidade 

concedente que fará(ão) a supervisão do estágio. 

Depois entregar na COEST. Este item precisa ser 

atendido em até 7 (SETE) DIAS após solicitação do 

seguro de vida, para que a COEST tenha tempo hábil 

para elaborar o Termo de Compromisso de Estágio 

(TCE). 

5º) Aguardar mensagem da COEST com orientações 

para realizar o cadastro de usuário externo do Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI) e assinatura do Termo 

de Compromisso de Estágio (TCE). Visto que o TCE 

será elaborado e assinado via SEI. Neste Termo, tem 

que constar as assinaturas do(a) estudante, do(a) 

responsável pela parte concedente, da COEST e de 

duas testemunhas maiores de 18 anos. 

6º) Iniciar as atividades práticas do estágio após 

recebimento da via do TCE. Relembrando que o 

estágio apenas terá validade a partir da celebração 

deste termo (Parágrafo Único, Art.20, Regulamento de 

Estágio do IFBA, 2018, p.6). 

 
 
 
RECOMENDAÇÕES: 
 

� Realizar o proposto no Plano de Atividades de 

Estágio que consta na Cláusula 9º do TCE. Qualquer 

dúvida procure o(a) professor(a) orientador(a) da 

disciplina de Estágio Supervisionado; 

� Seguir as normas da parte concedente do estágio. 

Se tiver qualquer dúvida ou problema, comunique ao(à) 

supervisor(a) e/ou ao(à) professor(a) orientador(a) da 

disciplina de Estágio Supervisionado; 

� Elaborar o Relatório de Estágio durante as 

atividades do estágio. Uma vez que este relatório deve 

ser entregue via SUAP quando finalizar o semestre. 

 

 

ATENÇÃO! 
 
O(A) estudante necessita estar regulamente 
matriculado e ter idade igual ou superior a 16 
anos para realizar o estágio. 
 
O(A) supervisor(a) da parte concedente do 
estágio deve assinar a Declaração de Aceite. 
 
O estágio apenas poderá ser iniciado com a 
celebração do convênio de estágio, o seguro 
de vida contratado e o TCE assinado. 
 
O estágio deverá ter acompanhamento efetivo 
pelo(a) professor(a) orientador(a) da disciplina 
de Estágio Supervisionado e pelo(a) 
supervisor(a) da parte concedente. 
 
A carga horária das atividades práticas de 
cada disciplina de Estágio Supervisionado 
(ES), conforme manuais de estágio dos cursos 
de Licenciatura em Computação (LC) e 
Licenciatura em Química (LQ) e Projeto 
Pedagógico do curso da Licenciatura 
Intercultural Indígena (LINTER) é a seguinte:  
 

ES 1 2 3 4 
LC 75h 75h 75h 75h 
LQ 90h 90h 100h 120h 

LINTER 70h 70h 70h 70h 
 


