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Ofício Nº 1-2020/2020/CEE.STA/DEPEN.STA/STA

Santo Amaro, 27 de março de 2020.

À comunidade acadêmia e empresas parceiras do IFBA.
Assunto: Orientações relativas ao estágio obrigatório - IFBA campus Santo Amaro
 
 
Prezados(as),
 
Em virtude da pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19), declarada pela Organização

Mundial de Saúde (OMS), Decretos nº 19.529 e nº 19.550, do Governo do Estado da Bahia, das recomendações da
SETEC - MEC por meio do Ofício Circular n° 23/2020, Instrução Normativa ME/SEDGG/SGP n° 21 de 16 de março
de 2020, Nota Técnica Conjunta 05/2020 PGT-COORDINFÂNCIA, do Ministério Público do Trabalho –
Procuradoria Geral do Trabalho, Decretos 068/2020 e 069/2020 da Prefeitura Municipal de Santo Amaro/Ba,
além do Ofício nº 01\2020/PROEX.REI/REI e, especificamente, a Resolução 07/2020 CONSUP/IFBA, de 22 de
março de 2020, que informa:

Suspender, no âmbito do Instituto Federal da Bahia, as atividades presenciais por tempo indeterminado, a partir
de 20 de março de 2020 (Art. 2°);
Suspender a realização de estágios ou práticas profissionais obrigatórias, exceto estágios remunerados (Art. 5°).

A Coordenação de Estágios e Egressos (CEE), atendendo a estas recomendações, vem
através deste:

 
INFORMAR sobre a suspensão de todos os estágios obrigatórios e não obrigatórios

executados dentro das instalações do campus Santo Amaro;
INFORMAR sobre a suspensão de todos os estágios obrigatórios, não remunerados,

realizados em empresas parceiras;
RECOMENDAR às empresas parceiras com estágios obrigatórios remunerados e não

obrigatórios, que adotem ações com a finalidade de garantir a integridade dos estagiários dentro de suas
instalações, além  da adoção de estratégias como trabalho remoto, afastamento com manutenção dos
benefícios, ou mesmo, férias remuneradas, pois, muitos destes alunos depositam na remuneração do estágio
uma forma de subsistência;

INFORMAR aos estagiários que já foi identificado e registrado o período de suspensão
das atividades de estágio de cada empresa parceira. Desta forma, será possível realizar o aproveitamento da
carga horária já cumprida, desde que as atividades realizadas e os procedimentos de acompanhamento
forem aprovados pelo supervisor de estágio e pelo professor orientador de estágio;

INFORMAR que as fichas de avaliação, entrevistas e relatório de estágio, deverão ser
entregues no retorno das atividades (para estágios finalizados);

INFORMAR que, no retorno das atividades, será avaliado, caso a caso, o cumprimento
de carga horária remanescente (para estágios interrompidos e não finalizados no período); 

INFORMAR que nenhum estágio deverá ser continuado ou reiniciado sem o
conhecimento e autorização da Coordenação de Estágio, mesmo os que estiverem dentro do período de
vigência estabelecido no Termo de Compromisso;



INFORMAR que, conforme Resolução 07/2020 CONSUP/IFBA, que trata sobre a
realização de atividades remotas de natureza acadêmica, os professores estarão disponíveis para realizar
atendimento remoto aos alunos, no que tange a correção dos relatórios de estágio, preferencialmente nos
horários em que ocorreriam as aulas antes da suspensão do calendário acadêmico, ou em horário acordado
entre professor e aluno;

INFORMAR que não haverá atendimento presencial ao público interno ou externo na
Coordenação de Estágios e Egressos durante o período de vigência da Resolução 07/2020 CONSUP/IFBA;

DIVULGAR os canais de atendimento ao público:
 

E-mail: cee.sam@ifba.edu.br / cee.samaro@gmail.com
Rede social: Instagram @estagio.santoamaro
Telefone.: (71) 9 9295-9388 (WhatsApp) - Disponível a qualquer dia da

semana.
 
Outras orientações poderão ser publicadas diante das condições atualizadas da pandemia

do novo coronavírus (COVID-19).
 

Atenciosamente,
 

Marcus Vinícius Pascoal Ramos
Coordenação de Estágios e Egressos
Portaria 2.508 de 13/08/2018
IFBA - Campus Santo Amaro
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