
AS 5 ETAPAS PARA ENCAMINHAMENTO DO
ESTÁGIO CURRICULAR

Buscar
vagas de estágio através de visita às empresas,
cadastro em sites de empresas de recrutamento e
agentes de integração (Cia de Estágios, CIEE, IEL),
rede social (Linkedin), processos seletivos etc. O(A)
estudante também poderá acompanhar a divulgação
de vagas através do canal oficial para divulgação de
vagas, o Instagram @estagio.santoamaro.
A Coordenação de Estágio se encarregará de
publicar e manter atualizada a relação das empresas
com Convênios válidos, além de divulgar vagas e
processos seletivos. 

Solicitar
Carta de Estágio - documento de caráter instrutivo que
apresenta o(a) estudante à empresa.
Termo de Convênio - documento que cria a parceria entre o
IFBA e a empresa/instituição concedente para formalização de
oportunidades de estágio (caso a empresa ainda não seja
conveniada). Consulte a lista de empresas conveniadas no mural
de estágio e no portal do campus.
Termo de Compromisso - acordo tripartite celebrado entre
o(a) estudante, a parte concedente do estágio e a instituição
de ensino, prevendo as condições de adequação do estágio à
proposta pedagógica do curso. Nele constará: período de
estágio, carga horária a ser cumprida, jornada de trabalho,
nome do(a) supervisor(a) da empresa, nome do(a) professor(a)
orientador(a) do IFBA, ambos obrigatoriamente com formação
na área, número da apólice do seguro, valor da bolsa e demais
benefícios, se for o caso, além de outras informações relativas
ao estágio.
Plano de Atividades de Estágio - documento, anexo ao Termo
de Compromisso de Estágio (TCE), que descreve as atividades a
serem realizadas durante o período de estágio e deve estar em
consonância com os conhecimentos, competências e
habilidades elencadas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
Formulários de Avaliação e modelo do Relatório de Estágio -
documentos de acompanhamento, avaliação e validação do
estágio.

da Coordenação de Estágios as devidas orientações, além dos
documentos de encaminhamento, tais como:

1.

2.

3.

4.

5.

Assinar
2 vias do Termo de Convênio (empresa e IFBA), caso a empresa não
possua, 3 vias do Termo de Compromisso e Plano de Atividades de
Estágio (estudante, IFBA e empresa concedente). Em seguida, entregar
para Coordenação de Estágio as vias devidamente assinadas e
rubricadas em todas as páginas, tanto pela empresa concedente, como
pelo(a) próprio(a) estudante. O preenchimento dos documentos não
pode ser manuscrito!

Entregar
para Coordenação de Estágio, ao final do estágio, o
Relatório de Estágio, já corrigido pelo(a) professor(a)
orientador(a), juntamente com o Formulário de Avaliação da
Empresa, Formulário de Autoavaliação e Formulário de
Entrevistas, devidamente preenchidos, avaliados e assinados,
em até 30 dias após o término do mesmo, para configurá-lo
como curricular.

Começar
o estágio seguindo estritamente as orientações do(a)
supervisor(a) da empresa e do(a) professor(a) orientador(a) do
IFBA.
Todas as atividades realizadas devem estar previstas no
Plano de Atividades de Estágio. Sendo as atividades
desenvolvidas não compatíveis com o Plano de Atividades de
Estágio, estas deverão ser ajustadas imediatamente. No caso
de não compatibilidade das atividades relatadas, o período
não será considerado válido para o estágio. Na reincidência de
atividades não compatíveis, o estágio será cancelado pelo
IFBA.
O acompanhamento adequado do estágio será realizado
pelo(a) professor(a) orientador(a), que avaliará as atividades
desenvolvidas através de entrevistas (três), relatório de estágio,
formulários de avaliação, além de visita(s) à empresa, sempre
que necessário, ou quando prevista(s) no Projeto Pedagógico
do Curso.

 

Elaborado por Marcus Vinícius Pascoal

 

 

Após a entrega da documentação completa, o(a)
estudante deverá solicitar e preencher um requerimento
na recepção do campus solicitando a emissão do
Diploma de Ensino Técnico.
O prazo legal para a confecção do Diploma é de 60
dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Assim
que o Diploma estiver pronto, a Coordenação de
Registros Escolares (CORES) entrará em contato, por
isso, mantenha seus dados sempre atualizados no SUAP!

 
ATENÇÃO: Atentar para o retorno dos documentos em tempo hábil, já
assinados e rubricadas todas as páginas pelas partes interessadas, pois
estes não serão assinados retroativamente. O estágio só passa a valer
após a assinatura do Termo de Compromisso e Plano de Estágio.
 

Ao conquistar a vaga...

 
ATENÇÃO: É importante que o relatório de estágio seja
elaborado durante o período de desenvolvimento das
atividades. 
 

O(A) estudante deverá:


