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Questão 01. Quais os cursos on line 

disponíveis gratuitos ou pagos? 
SITE 1 = EMBRAPA  (GRÁTIS) 

https://www.embrapa.br/e-campo  
https://www.embrapa.br/e-campo/producao-e-tecnologias-de-sementes-e-mudas 

https://www.embrapa.br/e-campo/como-escolher-caprinos-e-ovinos-para-reproducao 

https://www.embrapa.br/e-campo/curso-online-silagem-de-milho-e-de-sorgo-para-gado-de-leite 

https://www.embrapa.br/e-campo/forrageiras-para-producao-de-leite-a-pasto 

https://www.embrapa.br/e-campo/producao-de-leite-de-qualidade 

https://www.embrapa.br/e-campo/curso-online-controle-estrategico-do-carrapato-dos-bovinos-de-leite 

https://www.embrapa.br/e-campo/hortas-em-pequenos-espacos 

https://www.embrapa.br/e-campo/irrigacao-para-bananeira 

https://www.embrapa.br/e-campo/meliponicultura 

 

SITE 2 = SENAR (GRÁTIS) 

http://ead.senar.org.br/cursos/ 
http://ead.senar.org.br/programa/bovinocultura-de-corte 

http://ead.senar.org.br/programa/bovinocultura-de-leite 

http://ead.senar.org.br/programa/floricultura 

http://ead.senar.org.br/programa/ovinocultura 

http://ead.senar.org.br/programa/minha-empresa-rural 
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http://ead.senar.org.br/programa/piscicultura 

http://ead.senar.org.br/programa/suinocultura 

 

SITE 3 = USP (GRÁTIS) 

https://www.esalq.usp.br/cursos 
 

SITE 4 = Fundação Demócrito Rocha (GRÁTIS) 

https://cursos.fdr.org.br/ 
 

SITE 5 = FGV (GRÁTIS) 

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online 
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/avaliacao-de-impactos-ambientais 

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/praticas-de-gestao-empresarial-

sustentavel 
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Questão 02. Como proceder para 

realizar o Estágio Obrigatório? 
INICIALMENTE 

Primeira etapa: entrar em contato com algum professor do Instituto Federal Baiano, realizar o convite e 

pegar o Requerimento de Estágio no Setor de Estágio. Em seguida preencher junto ao orientador e ir até a 

Secretaria de Registros Acadêmicos para verificar a situação do discente quanto a matrícula e período de 

integralização do curso. 

Segunda etapa: é realizar o preenchimento dois termos referentes ao período de pandemia 

(Autodeclaração do Discente e o Termo de Consentimento da Empresa Concedente ao Estágio). 

Terceira etapa: juntamente ao seu orientador realizar o preenchimento do Plano de Estágio. 

OBSERVAÇÃO: Todos os documentos devem ser devidamente preenchidos e assinados para dar 

seguimento ao processo. 

FIRMAR O ESTÁGIO 

Quarta etapa: deve ser realizado o preenchimento do Termo de Compromisso. Firmar parceiria quando a 

empresa concedente se dispor. Realizar o preenchimento do Seguro para realização do estágio. 

DURANTE O ESTÁGIO 

Quinta etapa: teremos de preencher a Ficha de Avaliação do Supervisor e a Ficha de Frequência. Bem 

quando necessário o preenchimento do Relatório de Avaliação da Unidade Concedente.  

FIM DO ESTÁGIO 

Sexta etapa: realizar o preenchimento dos documentos que finalizam o Estágio Obrigatório. Os quais são 

Termo de Encerramento De Estágio. Entrega dos Fichas de Avaliações do Supervisor e Orientador, o Termo 

de Realização do Estágio, bem como o Relatório do Estágio. 
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Questão 03. Teremos que fazer 

vários cursos pra completar a carga 

horária e fazer um relatório citando 

cada um desses cursos, ou apenas 

um curso e um relatório sobre ele? 

Primeiramente temos que entender que deveremos cumprir 150h de estágio. Daí vai depender da carga  

horária do curso e situação em que o aluno se encontra em relação ao total de horas já cumpridas 

referente ao estágio obrigatório. Exemplo: se o aluno já cumpriu obrigatoriamente 60h, resta fazer 90h de 

estágio. Estas noventa horas poderão ser relativo a apenas um curso ou vários a completar as horas que 

faltam. Contudo, lembre-se de antes preencher os documentos relativos ao Requerimento e Plano de 

Estágio com seu orientador. 
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Questão 04. Os discentes maiores 

de dezoito anos são obrigados a 

realizar o estágio presencial? 
O discente que for maior de dezoito anos idade, tem as opções de realizar o estágio de forma presencial ou 

on line. 
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Questão 05. Eu não consegui 

escutar o que vocês falaram sobre 

a relação dos cursos porque travou 

aqui... Esses cursos eles apenas 

diminuirão a carga horária ou eles 

vão substituir o estágio 

obrigatório? E o relatório será do 

que aprendemos nesses cursos? 
 

 

O curso on line, poderá substituir parcial ou integral a carga horária do estágio obrigatório em decorrência 

do Covid 19. E o relatório deverá ser escrito sobre os conteúdos e conhecimentos adquiridos no curso. 
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Questão 05. Eu queria saber se 

quem estava fazendo o estágio 

antes e não concluiu, pode retoma 

as atividades? 

As atividades devem ser retomadas sim. Caso for aluno de maior que dezoito anos poderá fazer 

presencialmento ou on line, e se for aluno de menor idade somente via on line. 
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Questão 06. Gostaria de saber se 

quem fez o estágio, mais não 

apresentou o relatório, porque 

meu orientador não está mais na 

instituição. Poço fazer a 

apresentação? Irei precisar fazer de 

novo Estágio? Ou procurar outro 

professor/orientador? 
Para a entrega os documentos temos prazos para que sejam cumpridos. Contudo devido a Pandemia e em 

reunião estamos atualizando as situações dos alunos que estão em estágio. 
Quanto a ausência do Professor/Orientador você aluno, poderá conversar e convidar o professor da área 

de interesse técnico (área do curso). Contudo, será necessário formalizar a mudança utilizando o Anexo 

XVII que refere ao Requerimento de Substituição do Orientador. Assim ser prosseguido a formalização do 

estágio para as etapas seguintes. 
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Questão 07. Eu poderei terminar as 

minhas disciplinas para depois 

fazer o estágio obrigatório? 
Sim. Contudo, deve entrar em contato para ver a sua situação quanto a matrícula e integralização do curso 

em que está fazendo. 
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Questão 08. Terei que terminar o 

estágio até junho? 
A situação deve ser verifica na Secretaria de Registros Acadêmicos quando a matrícula e integralização do 

curso, pois cada aluno pode apresentar uma condição diferente. 
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Questão 09. Quanto ao 

requerimento de estágio, como 

funcionará nesse período de 

pandemia? 

O requerimento poderá ser obtido pelo site do IF Baiano, campus Itapetinga, no link 

https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/itapetinga/alunos-estagio/ 
O estágio seguirá o rito “normal”, mas as condições estão restritas para realização dependendo da idade 

do discente. 
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Questão 10. Terminei o meu 

estagio no início de 2020, mas 

antes de entregar os papéis 

assinados pelo meu supervisor 

entramos em pandemia. Pode 

ocorrer de o meu estágio não ser 

validado? Contando que, pela 

situação os papéis foram assinados 

depois da data cabível. 
Prezado discente em decorrência a nossa situação pandêmica, os prazos foram alongados. Contudo, o 

aluno deverá entrar em contato imediatamente com o Setor de Estágio e encaminhar todos os 

documentos relativos ao Relatório de Estágio, Parecer do Supervisor, Parecer do Orientador e Ficha de 

Frequência. Bem como quaisquer outros documentos. 
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Questão 11. O requerimento é 

necessário até para quem for 

realizar os cursos on line? 
Sim. Pois se trata de um processo formal da instituição através do Setor de Estágio. Sendo necessária a 

orientação do Professor servidor do campus, e reconhecimento do coordenador do Curso. 
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Questão 12. Para quem estava 

fazendo estágio antes da pandemia 

vai ter que fazer o curso para 

completar a carga horária? Eu só 

queria saber e quem parou na 

metade do estágio? 
Quem não completou a carga horária do estágio obrigatório, poderá aproveitar carga horária através do 

Aproveitamento do Estágio, capítulo IV da Resolução 84/2020. Nas referidas sutuações: 

1. Estágio Sociocultural ou de Iniciação Científica - Pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico, Extensão e outras ações (Exemplo CURSO FIC); 

2. Aproveitamento da carga horária do estágio realizado na modalidade não-

obrigatório como obrigatório; 

3. Se empregado(a); 

4. Se autônomo(a); 

5. Se empresário(a); 

6. Monitoria voluntária; 

7. Bolsista voluntário. 
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QUESTÃO 13. Poderei aproveitar 

minha carga horário de estágio 

não obrigatório? Como devo 

proceder? 
Sim. Deve solicitar o aproveitamento de carga horária de estágio realizado na 

modalidade não obrigatório para modalidade obrigatório, apresentar declaração 

emitida pela empresa das principais atividades desenvolvidas, Plano de Atividades, 

Termo de Compromisso, Avaliação do Supervisor, Frequência e Termo de Realização 

de Estágio. 
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QUESTÃO 14. Onde estará 

disponível o requerimento para 

preenchermos? 
O Requerimento de Estágio, Ficha de frequência, Termo de Autodeclaração, Termo de Ciência da Unidade 

Concedente do Estágio, Plano de Estágio e demais documentos se encontram disponibilizados no endereço 

eletrônico https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/itapetinga/alunos-estagio/. 
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QUESTÃO 15. Ao final do estágio, 

teremos que apresentar o 

Relatório do Estágio Obrigatório? 
De forma oral não. Por que estamos trabalhando de forma on line e já houve uma decisão institucional, 

sobre esta assertiva. Contudo,  o  relatório deverá ser encaminhado com os demais documentos ao Setor 

de Estágio, devidamente preenchidos. 
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QUESTÃO 16. Eu posso optar em 

não fazer o estágio? 

Todo aluno(a) deverá estagiar de forma obrigatória ou não segundo o PPC do curso em que está fazendo. 

Pois o Estágio Curricular oportuniza a complementação da aprendizagem em situações reais de vida e 

trabalho, caracterizando-se como instrumento importante na formação acadêmico-profissional, 

possibilitando ao(a) estudante o contato direto com as atividades profissionais e aquisição de experiências, 

ampliando conhecimentos e aptidões necessárias ao exercício da profissão. 
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QUESTÃO 17. Quem já realizou o 

requerimento de estágio antes da 

pandemia, mas parou de estagiar 

devido ao momento presente, 

precisará de outro requerimento 

para realizar o estágio dessa nova 

forma on line? 
Sim. Deverá reiniciar todo o processo só que a contar a carga horária que falta. 
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QUESTÃO 18.  Com relação aos 

cursos, terão horas máximas 

diárias igual aos estágios 

presenciais? 
Não, pois os cursos on line, seguem as suas próprias normativas para serem realizados. Logo, você seguirá 

as orientações para a realização do mesmo. 
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QUESTÃO 19. Eeu já tenho 18 anos 

e consegui um estágio com o 

Secretário de Meio Ambiente da 

minha cidade. Eu posso abater 

horas com cursinho e fazer uma 

pequena parte da carga horária 

nesse estágio que consegui, 

mesmo na pandemia? Se a 

resposta for sim, eu precisarei 

fazer 2 relatórios? 
Não, apenas um Relatório de Estágio, onde você irá considera: Parte 1 na SMA e Parte 2 em Cursos On 

Line. Onde terá de descrever o que você aprendeu durante esse período.  

Vale lembra que precisa seguir o rito normal para estágio obrigatório, com todos os documentos, bem 

como precisará da presença do professor/orientador, para validar os cursos escolhidos entre outras 

orientações técnicas. 
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QUESTÃO 20. No meu caso eu 

estava fazendo estágio no próprio 

IF. Eu vou poder continuar o meu 

Estágio Obrigatório? 
Sim. O estágio poderá ser realizado dentro das nossas condições atuais, através do reaproveitamento de 

carga horária ou on line. No IF Baiano ainda não retornamos o funcionamento normal, por isso não 

retornamos com o estágio. 

Por outro lado, se o aluno for de maior de dezoito anos e tiver possibilidade de estagiar em alguma 

empresa ou fazenda, que estiverem em pleno funcionamento, o estágio poderá ser feito.  

Recomendamos que entre em contata com o Setor de Estágio para organização dos documentos 

necessários antes do início de estágio. 
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