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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

INFORME AQUI A UNIDADE (REITORIA OU CAMPUS)
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

 

OFÍCIO CIRCULAR/PROEX N° 01/2021, DE 28 DE JANEIRO DE 2021

 

Salvador, 04 de fevereiro de 2021.

 
Orienta sobre os procedimentos
relativos aos estágios no âmbito
do IFBA em decorrência da
pandemia relacionada à
COVID-19.

 
 

CONSIDERANDO que as orientações aqui dispostas estão embasadas na legislação esparsa,
interna e externa, que versa sobre estágios, este ofício circular tomará como referência os
seguintes documentos:

Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008;

Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017;

A Declaração da Pandemia de COVID-19, pela Organização Mundial da Saúde - OMS;

Instrução Normativa Conjunta ME/SEDGG/SGP nº 21, de 16 de março de 2020; 

Nota Técnica Conjunta MPT/PGT-COORDINFA ̂NCIA n° 05/2020, de 18 de março de
2020;

Resolução CONSUP/IFBA nº 07, de 22 de março de 2020;

Portaria do MEC nº 376, de 3 de abril de 2020;

Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020;

Resolução CONSUP/IFBA n° 19, de 24 de agosto de 2020;

Resolução CONSUP/IFBA n° 20, de 26 de agosto de 2020;

Resolução CONSUP/IFBA n° 30, de 23 de dezembro de 2020.
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Nesse sentido, serão adotados os seguintes procedimentos:

 

1. Os estágios obrigatórios e não obrigatórios estão permitidos na modalidade remota, com
aval do professor orientador, desde que o estudante tenha a estrutura de tecnologia
adequada para desempenhar suas atividades, e que não comprometa a supervisão e o
acompanhamento do estágio pela parte concedente.

2. Os estágios obrigatórios e não obrigatórios na modalidade presencial estão permitidos
APENAS aos estudantes maiores de 18 anos, quando obedecidos os protocolos sanitários
e de segurança exigidos pelas autoridades governamentais diante da pandemia de Covid-
19.

3. Fica vedada a pactuação de estágios obrigatórios ou não obrigatórios, realizados de forma
PRESENCIAL, para estudantes na faixa etária de 16 a 18 anos.

4. O campus deve observar entre os estágios pactuados aqueles que, devido ao contato do
estudante com espaços aglomerados, potencializam os riscos de sua exposição ao vírus
da COVID-19, com vistas a verificar junto à parte concedente, através da ferramenta de
comunicação que considerar eficaz, se as medidas de segurança estão sendo tomadas
adequadamente.

 

Mantêm-se vigentes as disposições da legislação anterior naquilo que não forem contrárias ao
regulamentado neste ofício.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por IVO CARDOSO DE JESUS, Pró-Reitor de
Extensão em exercício, em 04/02/2021, às 12:38, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1744458 e o código CRC 0D729A4A.
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