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RESOLUÇÃO Nº 02,  DE 06 DE  NOVEMBRO DE 2020, O DIRETOR GERAL DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – 

CAMPUS DE SALVADOR, no uso de suas atribuições legais, considerando o Processo Sei nº 

23279.006681/2020-15  e o que foi homologado na Reunião realizada em 29 de outubro de 2020, 

RESOLVE:  

Regulamentar os Estágios e Práticas Profissionais do Campus de 

Salvador do IFBA, enquanto durar a situação de pandemia do 

coronavírus. 

CONSIDERANDO:  

i) RESOLUÇÃO Nº 7 DE 22 DE MARÇO DE 2020 - IFBA/CONSUP, que dispõe sobre o 

plano de medidas de proteção e redução de riscos para enfrentamento da emergência de saúde 

pública nacional e internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Instituto 

Federal da Bahia; 

ii) OFÍCIO Nº 01 DE 25 DE MARÇO DE 2020 IFBA/PROEX, que dispõe sobre orientações 

adicionais ao plano de medidas de proteção e redução de riscos para enfrentamento da emergência 

de saúde pública nacional e internacional, decorrente do Coronavírus; 

iii) PARECER CNE/CP Nº 5 DE 28 DE ABRIL DE 2020, que dispõe sobre Reorganização do 

Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 

cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19; 

iv) NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 11 DE 1º DE JULHO DE 2020 – Procuradoria Geral 

do Trabalho (PGT) - COORDINFÂNCIA, que dispõe sobre as medidas de proteção a 

trabalhadores adolescentes e traz diversas orientações voltadas a empregadores, entidades 

formadoras, entidades concedentes da experiência prática de aprendizagem e instituições de ensino 

intervenientes de estágio; 

v) PARECER CNE/CP Nº 11 DE 07 DE JULHO DE 2020, que dispões sobre Orientações 

Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais 

no contexto da Pandemia; 

vi) PORTARIA Nº 617 DE 03 DE AGOSTO DE 2020, que dispõe sobre as aulas nos cursos de 

educação profissional técnica de nível médio nas instituições do sistema federal de ensino. 
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vii) RESOLUÇÃO Nº 19 DE 24 DE AGOSTO DE 2020 – IFBA/CONSUP, que dispõe sobre 

normas acadêmicas emergenciais e provisórias para as Atividades de Ensino Não Presencial 

durante o período de suspensão das atividades presenciais, no âmbito do IFBA, enquanto durar a 

situação de pandemia do coronavírus - COVID-19; 

 

 

 

DA ORIENTAÇÃO DOS ESTÁGIOS E PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

 

 

Art. 1º. Estágios e Práticas Profissionais, não remunerados, deverão ocorrer apenas no formato não 

presencial, enquanto durar a situação pandêmica. 

 

Parágrafo Único - Quando a natureza do curso permitir e com autorização do Colegiado do Curso 

para os cursos de nível médio, e pelo Núcleo Docente Estruturante e Colegiado do Curso para os 

cursos de nível superior e de pós-graduação; os estágios curriculares e práticas profissionais com 

equivalência de estágio poderão ser realizados de forma não presencial desde que sejam garantidas 

à/ao estagiária/o, docente supervisor/a e docente orientador/a as condições adequadas de estrutura, 

supervisão e orientação. 

 

Art. 2º. A entrega de documentos de estágio, incluindo a versão final, deverá ser realizada de forma 

eletrônica, seguindo os fluxos de estágio praticados enquanto durar a situação pandêmica. 

 

Art. 3º. Fica admitida a possibilidade de substituição do estágio supervisionado profissional por 

ambientes profissionais simulados, por comprovação de experiência na área ou Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), quando houver permissão dos conselhos profissionais e previsão legal 

nas diretrizes curriculares das áreas de conhecimento. 
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Parágrafo Único - Caberá às coordenações de curso submeter às modificações ao Colegiado de 

Curso, enviando-as para a Diretoria Adjunta da Educação Profissional (DAEP), que enviará para 

o Departamento de Ensino Técnico (DETEC), no caso de Ensino Técnico; e ao Colegiado de Curso, 

enviando-as para a Diretoria Adjunta da Educação Superior (DAES), que enviará para o 

Departamento de Ensino Superior (DESUP) no caso do Ensino Superior; da Pró-Reitoria de Ensino 

que procederá com o encaminhamento ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 

Os Colegiados de Curso deverão comunicar as deliberações à Coordenação de Estágios e Egressos 

(CEE) da Diretoria de Extensão e Relações Comunitárias (DIREC). 

 

Art. 4º. A substituição de atividades presenciais por não presenciais, no tocante às práticas 

profissionais de estágios e de laboratório, quando previstos nos respectivos planos de curso, 

poderão ocorrer, desde que: 

 

I - seja aprovada pela instância competente da instituição de ensino: Diretoria de Ensino (DE) e 

Diretoria de Extensão e Relações Comunitárias (DIREC); 

II - garanta a replicação do ambiente de atividade prática e/ou de trabalho; 

III - propicie o desenvolvimento de habilidades e competências esperadas no perfil profissional do 

egresso; 

IV - seja passível de avaliação do desempenho do estudante; e 

V - observe o disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, Lei do Estágio. 

 

Art. 5º. Estágios e Práticas Profissionais, remunerados, poderão ocorrer no formato não presencial 

ou presencial, sendo necessárias medidas sanitárias de proteção da saúde e segurança essenciais 

para a continuidade de enfrentamento da emergência pandêmica. 

Parágrafo único – As atividades acadêmicas, presenciais no Campus de Salvador, estão suspensas 

até deliberações do Conselho Superior do IFBA (CONSUP). 
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Elaborado por Campus de Salvador: 

 

Diretoria Geral - DG 

Diretoria de Extensão de Relações Comunitárias – DIREC 

Diretoria Adjunta da Educação Profissional – DAEP 

Diretoria Adjunta da Educação Superior – DAES 

Coordenação de Estágios e Egressos e Comissão de Professores Orientadores de Estágios 

Coordenadorias dos Cursos Técnicos e Superiores 

Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus 
 

 

 

 

 
Diretor em Exercício- Campus de Salvador 

Portaria nº 3485 de 26 de outubro de 2020/IFBA/Reitoria 


