
1 ATIVIDADE ARTICULADAS AO ENSINO 

 
1.1 ESTÁGIO CURRICULAR 

 
O estágio está fundamentado na Lei 11.788, de 25/09/08, que dispõe 

sobre o assunto e é regulado internamente pelo Manual de Orientação e 

Normas do IFPB e tem na Coordenação de Estágios, o apoio necessário para 

sua viabilização e encaminhamento. Para a realização do Estágio Obrigatório 

será necessário a existência de instrumento jurídico celebrado entre a 

Empresa/Instituição receptora e o IFPB, em que estarão acordadas todas às 

condições de realização do mesmo. Os estagiários poderão desenvolver 

quaisquer atividades previstas na área de Tecnologia em Alimentos, conforme 

Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973 do Conselho Federal de 

Engenharia, e Agronomia – CONFEA e atividades previstas na Resolução 

Normativa nº 257, de 29 de outubro de 2014 do Conselho Federa de Química - 

CFQ. 

 

1.1.1 Acompanhamento do Estágio 

 

Essa atividade obrigatória terá início a partir do 5º semestre e exige-se 

uma carga horária de 300 (trezentas) horas. A avaliação do discente será 

conduzida pelo professor orientador do IFPB (indicado pelo Coordenador do 

Curso de Tecnologia em Alimentos) e pelo supervisor de estágio (profissional 

da empresa/instituição receptora do estagiário) ao longo do estágio. O 

supervisor deverá proceder à avaliação de desempenho do estagiário, por meio 

de instrumento próprio fornecido pela Coordenação de estágio. 

 O Estágio é acompanhado pela Coordenação de Estágios e um 

professor orientador para cada discente, em função da área de atuação no 

estágio e das condições de disponibilidade de carga-horária dos professores. 

Ao professor orientador cabe a preparação, juntamente com o discente, de um 

plano de estágio, além de fazer pelo menos uma visita ao local do estágio a 

cada semestre de atividade, quando observará a compatibilidade do trabalho 

realizado pelo estagiário com os conhecimentos técnicos adquiridos no curso. 

São atribuições do professor orientador: 



 Elaborar, juntamente com o discente, um plano de estágio; 

 Orientar o discente sobre requisitos do relatório a ser apresentado, 

informando-o ainda sobre os procedimentos gerais do estágio; 

 Acompanhar o desenvolvimento do estágio; 

 Orientar o discente na elaboração do relatório final de estágio; 

São mecanismos de acompanhamento e avaliação de estágio: 

 Plano de estágio aprovado pelo professor orientador e pelo professor 

supervisor da disciplina campo de estágio; 

 Reuniões do discente com o professor orientador; 

 Visitas ao local de estágio por parte do professor orientador, sempre que 

necessário; 

 Relatório com parecer do estágio supervisionado de ensino. 

Após a realização do estágio, o discente terá um prazo de 60 (sessenta) 

dias para entregar (3 vias impressas) do Relatório Final de Estágio, que deve 

ser apresentado no prazo mínimo de 10 dias na forma oral a uma banca 

avaliadora composta pelo professor orientador e mais 2 examinadores. 

Podendo ser convidado como examinador, um profissional externo de 

reconhecida experiência profissional na área de desenvolvimento do estágio. 

Fica definido que a banca examinadora irá analisar, avaliar e atribuir uma nota 

de 0 (zero) a 100 (cem), sendo considerado aprovado ao final do semestre o 

discente que obtiver média igual ou superior a 70 no seu relatório final de 

estágio após o processo de avaliação realizado pela banca avaliadora. 

Com relação ao estágio supervisionado extracurricular no Curso de 

Tecnologia em Alimentos poderá ser realizado de forma não obrigatória, em 

qualquer período, mediante a autorização do Coordenador do Curso e 

comprovação de matrícula em um dos períodos regulares. 

 

1.1.2 Relevância do Estágio e da Prática Profissional 

 

O estágio curricular supervisionado, de caráter obrigatório, é entendido 

como tempo de aprendizagem, em que o formando exerce in loco atividades 

específicas da profissão, sob a responsabilidade de um profissional já 



habilitado. 

O Estágio Obrigatório compõe a carga horária obrigatória necessária 

para a conclusão do Curso de Tecnologia em Alimentos do IFPB. Portanto, o 

Estágio Obrigatório é mandatório a todos os estudantes de Tecnologia em 

Alimentos, sendo necessária a aprovação deste para a obtenção do diploma 

em Tecnologia em Alimentos. O objetivo do estágio é de proporcionar 

experiência, aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e humanístico ao 

discente, preparando-o para a realidade do mercado de trabalho após deixar a 

universidade.  

O discente estará apto a realizar o Estágio Obrigatório após cursar com 

êxito (ou seja, com aprovação) mais de 65% (sessenta e cinco por cento) das 

disciplinas da matriz curricular; ter como pré-requisito as disciplinas de 

Matérias-primas alimentícias e Princípios da Conservação de Alimentos; e ter 

como co-requisitos as disciplinas referentes do 5º semestre (Tecnologia de 

Carnes, Tecnologia de Cereais e Panificação, Tecnologia de Leites, Tecnologia 

de Pescados, Tecnologia de Bebidas e Tecnologia de Vegetais) do curso de 

Tecnologia em Alimentos.  

O local de realização do estágio deve seguir o exigido pelas Normas de 

Estágio do IFPB de 2009 página 09, que diz:  

O Estágio será realizado em organizações públicas, privadas 
ou do terceiro setor, devidamente conveniadas com o IFPB, 
que apresentem condições de proporcionar experiência 
prática na área de formação do estudante, ou 
desenvolvimento sociocultural ou seu meio. científico, pela 
participação em situações de vida e de trabalho no seu meio.  

 
O curso de Tecnologia em Alimentos refere-se que o estágio poderá ser 

realizado em empresas, que possuam atividades inerentes aos conteúdos do 

Curso e atuem em qualquer ramo da produção alimentícia, ou outro ramo afim 

a área do curso, desde que possuam infraestrutura tecnológica compatível para 

o desenvolvimento das referidas atividades; na própria instituição de ensino 

(IFPB), nos seus laboratórios ou setores vinculados, desempenhando 

atividades compatíveis com a sua formação acadêmica; ou mesmo em 

Instituições de pesquisa e extensão devidamente reconhecidas, que cumpram 

com o exigido pelas Normas de Estágio do IFPB. Esta gama de opções visa 

uma maior flexibilidade ao discente na busca de seu Estágio Obrigatório. 



 O discente que estiver trabalhando em alguma área de concentração do 

curso poderá aproveitar suas atividades profissionais como estágio, desde que 

se enquadre ao especificado nas Normas de Estágio do IFPB sobre o 

aproveitamento de atividades profissionais.  

 Ao final do estágio, o discente deverá apresentar um relatório final 

descrevendo as atividades que foram desenvolvidas, e realizar todos os 

procedimentos anteriormente descritos referente a apresentação do relatório 

final de estágio. 

 


