
 3. Como solicitar?
 

Reintegração ao curso para
cumprimento do Estágio

Curricular Obrigatório

Qualquer estudante dos cursos Técnicos do IFBA poderá requisitar, a qualquer tempo,
a reintegração ao curso para fins apenas de cumprimento do componente curricular
Estágio, sendo necessário, para tanto, comprovação de que o mesmo já tenha cursado
todos os demais componentes curriculares previstos no Projeto Pedagógico vigente do
respectivo curso e, para o qual ainda não tenha sido concedida nenhuma reintegração.

Quem pode solicitar?1.

2. Quando solicitar?

 O(A) estudante deverá inteirar-se da sua real situação quanto ao processo de
Estágio Curricular junto a Coordenação de Estágios e Egressos (CEE) do Campus.
 Após orientações da CEE, solicitar na recepção do Campus um requerimento,
preenchendo com suas informações pessoais atualizadas. No requerimento, marcar
a opção Reintegração ao Curso (13) e no campo de exposição de motivos,
escrever:  "Solicito reintegração ao curso para cumprimento do estágio curricular
obrigatório", informando, também, já ter cursado todas as disciplinas, assinar e
devolver.
Efetivar integralmente todos os trâmites necessários ao registro, acompanhamento e
avaliação do componente Estágio Curricular.
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2.
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Fique ligado na normativa!

A partir da consecução do estágio, proceder com os trâmites necessários e solicitar,
oportunamente, a reintegração ao respectivo curso para cumprimento dos créditos,
eliminação de pendências e habilitação para requisição de diploma. Os pedidos de
reintegração serão encaminhados para Coordenação de Curso e apreciados pelo
Conselho de Curso.

 A reintegração ao curso para cumprimento, apenas do estágio curricular, só poderá
ser solicitada uma única vez e por um único período letivo. Portanto, a solicitação só
deverá ser realizada quando todos os trâmites relativos ao estágio estiverem
devidamente encaminhados junto à CEE. 
 Uma vez concedida a reintegração, o prazo para o cumprimento do componente
curricular Estágio não deverá extrapolar um período letivo do respectivo curso, ou
seja, de um ano letivo para a modalidade integrada ao ensino médio e um semestre
letivo para as modalidades subsequente e PROEJA.
 Após realização de todos os trâmites relativos ao Estágio, o(a) estudante deverá
preencher e assinar um novo requerimento na recepção do campus solicitando a
confecção do Diploma do Ensino Técnico. O prazo legal para entrega é de 60 dias,
podendo ser prorrogado por mais 30 dias.
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