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Estágio Supervisionado 
 
Regulamentação dos procedimentos para a realização de estágio supervisionado 
 
De acordo com a organização didática, os alunos do curso Subsequente de 
Eletromecânica possuem prazo de no máximo 2 anos para a realização do estágio 
obrigatório. 
 
Os alunos devem manter vínculo com a instituição durante este período, que será 
realizado através de matrícula semestral na disciplina de Estágio. 
 
Esta matrícula não estava sendo realizada até o semestre anterior, e a partir deste 
semestre esta matrícula será cobrada obrigatoriamente. 
 
Os alunos que não se matricularem semestralmente durante o período de Estágio 
estarão considerados como tendo abandonado do curso. 
 
Como estes procedimentos estão sendo cobrados com obrigatoriedade a partir deste 
semestre, serão aceitas as matrículas na disciplina de Estágio fora do prazo e pedidos 
de reintegração de processos anteriores a data desta publicação, através de 
preenchimento de Requerimento na CORES, que passará pelo deferimento do 
Coordenador de Curso. 
 
Somente serão deferidos os Estágios que obtiverem a aprovação e os 
encaminhamentos necessários fornecidos pela Coordenação de Estágios e Egressos 
(prof. Eduardo Santana) 
 
Não terão validade os estágios realizados que não obtiverem a aprovação do 
coordenador de estágios, nem os relatórios realizados sem o acompanhamento de um 
professor Orientador. 
 
Os alunos que obtiverem comprovação de trabalho na área de Elétrica ou Mecânica 
através de carteirda de trabalho assinada, estarão dispensados da confecção do 
relatório de estágio, e poderão solicirar esta dispensa através de Requerimento 
preenchido na CORES. 
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Os alunos que já completaram 2 anos antes da data desta publicação e não realizaram 
o estário, favor entrarem em contato com a coordenação de estágios. 
 
Etapas para a realização de Estágio Supervisionado: 
 
- Estar regularmente matriculado na disciplina de Estágio; 
- Solicitar documentação necessária na Coordenação de Estágios e Egressos, onde o 
coordenador irá indicar todos os procedimentos necessários para a realização do 
estágio e indicar um professor orientador para o acompanhamento do estágio; 
- Realização do estágio supervisionado; 
- Elaboração de relatório de estágio. 
 
O relatório de estágio deve ser confeccionado de acordo com as normas para 
realização de relatório de estágios do IFBA campus Santo Amaro, e deve conter 
detalhadamente as atribuições do estagiário, e de preferência conter relatos de 
atividades realizadas semanalmente ou mensalmente. 
 
Quaisquer dúvidas e esclarecimentos, favor procurarem a Coordenação de Estágios e 
Egressos na pessoa do professor Eduardo Santana. 
 
Casos especiais serão analisados pelo Conselho de Curso de Eletromecânica. 
 
Solicito que divulguem estas informações aos alunos que não estão tendo acesso a 
internet. 
 
 
Estes procedimentos entram em vigor a partir desta data de publicação. 
 
 
 
Santo Amaro, 11 de março de 2014 
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