
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO  

CAMPUS SANTA INÊS   
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dezembro de 2020 

 

Aos (Às)  

Servidores (as), Coordenadores (as) de Curso, Chefias de Setor/Núcleo, Representações 

Estudantis do IF Baiano Campus Santa Inês e comunidade em geral 

 

Assunto: Estágio Curricular Supervisionado dos Cursos do IF Baiano Campus Santa Inês.  

 

 

Prezados (as) Senhores (as),  

 

Considerando as demandas decorrentes da implementação das Atividades 

Pedagógicas Não Presenciais (APNP) no âmbito do IF Baiano, aprovada pela Resolução 

90/2020, do Conselho Superior (Consup) do IF Baiano.  

Com o intuito de comunicar sobre a realização de Estágio Curricular Supervisionado 

nos Cursos deste Campus, conforme o Capítulo V, da Resolução supracitada, a Direção-Geral 

do Campus Santa Inês informa o seguinte:  

a) Em atendimento ao Art.31 da resolução supracitada, fica vedada a realização de 

prática de estágio supervisionado presencial para estudantes menores de 18 (dezoito) 

anos, conforme Nota Técnica Conjunta do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da 

Procuradoria Geral do Trabalho (PGT) Nº 05/2020; 

b) A realização de estágio curricular ou extracurricular dos cursos ofertados pelo 

campus, para maiores de 18 anos permanece suspensa enquanto vigorar a situação de 

Pandemia COVID-19;  

c) No momento, ainda não reunimos as condições de Biossegurança necessárias ao 

atendimento de nossa comunidade para que envidemos ações que propiciem esse 

retorno às atividades presenciais nos locais de estágio; 



d) Percebe-se, novamente, um aumento gradual do número de infecções amplamente 

noticiado pelos meios de comunicação, demonstrando uma instabilidade muito 

grande quanto ao controle da doença;  

e) Os casos omissos quanto à execução das atividades de estágio deverão ser tratados 

com a Coordenação de Curso e com o Setor de Estágio do Campus.  

 

Para mais informações, colocamo-nos à disposição. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Original Assinado 

ABDON SANTOS NOGUEIRA 

Diretor-Geral 


