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REGULAMENTO DE ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO PARA OS ALUNOS DOS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE ILHÉUS 

 
 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º - O presente Regulamento tem como finalidade estabelecer diretrizes gerais para a realização 
do estágio não-obrigatório dos Cursos de Graduação da Faculdade de Ilhéus. 
 

CAPÍTULO II - DOS PRECEITOS LEGAIS E DA FINALIDADE 
 
Art. 2º - O estágio é ato educativo escolar supervisionado, obedecendo às normas estabelecidas na Lei 
nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, Resolução CNE/CP nº 3/2002, de 18 de dezembro de 2002, Resolução CNE/CEB nº 
01, de 21 de janeiro de 2004, Parecer CNE/CES nº 277/2006, de 07 de dezembro de 2006, e outras 
normas correlatas. 
 
Parágrafo único - O estágio não-obrigatório é uma atividade educativa de natureza opcional, com a 
finalidade de complementar os conhecimentos teóricos recebidos pelo acadêmico ao longo das 
atividades de ensino/aprendizagem, e obedecerá a este regulamento, nos termos da Lei n 11.788, de 
25 de setembro de 2008. 
 
Art. 3º - O estágio não-obrigatório da Faculdade de Ilhéus tem como objetivos: 
I - proporcionar e ampliar a formação acadêmico-profissional do estudante; 
II - preparar e dar segurança aos estudantes para o futuro desenvolvimento da atividade profissional; 
III - promover a integração social do estudante. 
 
Art. 4º - O estágio deverá proporcionar ao estudante a oportunidade de real vivência e aplicação dos 
ensinamentos teóricos no campo concreto, aliando efetivamente a prática e a teoria, com vistas à 
formação de profissionais competentes e éticos, conscientes de seu papel como cidadãos. 
 
Parágrafo único - As atividades de estágio devem buscar a articulação entre ensino, pesquisa e 
extensão. 
 

CAPÍTULO III - DAS REGRAS GERAIS 
 
Art. 5º - O estágio não-obrigatório somente será autorizado para o discente regularmente matriculado, 
observadas as exigências específicas de cada curso, conforme as previsões constantes no Capítulo V 
deste regulamento.  
 
Art. 6º - Para manter-se no estágio não-obrigatório, além de cumprir as específicas exigências de cada 
curso, o aluno deverá manter-se regularmente matriculado. 
 
§1º - O aluno que trancar a matrícula ou for reprovado por falta em mais de 50% (cinquenta por cento) 
das disciplinas em que estiver matriculado, durante o estágio não-obrigatório, terá seu Termo de 
Compromisso automaticamente rescindido, sendo a instituição concedente notificada da interrupção 
do estágio pela Coordenação  de Curso. 
 
§2º - A continuidade do estágio não-obrigatório após a rescisão do Termo de Compromisso e 
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notificação à instituição concedente configurará violação das previsões constantes da Lei nº 
11.788/2008 e deste regulamento. 
 
Art. 7º - É vedado ao estudante: 
I- realizar simultaneamente dois estágios não-obrigatórios, independentemente da carga horária; 
II- realizar estágio em instituição com a qual mantenha vínculo empregatício ou da qual seja sócio. 
 
Art. 8º - A carga horária permitida para as atividades de estágio não-obrigatório constará do termo de 
compromisso, devendo ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar, no máximo, 06 
(seis) horas por dia e 30 (trinta) horas semanais. 
 
§1º - O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão 
programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que 
isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino, bem como no respectivo 
Termo de Compromisso. 
 
§2º - Tendo em vista que a instituição de ensino adota verificações de aprendizagem periódicas e finais, 
nos períodos de avaliação a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo 
estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante.  
 
Parágrafo único - Para assegurar a observância desta regra, as empresas ou instituições concedentes 
de estágio serão cientificadas dos períodos de avaliações pelo estagiário, através da entrega do 
calendário oficial de provas de cada curso. 
 
Art. 9º - O estágio não-obrigatório não poderá exceder 2 (dois) anos na mesma parte concedente, salvo 
quando o estagiário for pessoa com deficiência. 
 
Art. 10 - É vedado o início das atividades do estágio não-obrigatório sem sua prévia formalização, 
mediante assinatura do Termo de Compromisso por todas as partes.    
 
Art. 11 - O estagiário receberá da parte concedente do estágio bolsa ou outra forma de 
contraprestação que venha a ser acordada, bem como auxílio-transporte, devendo constar 
obrigatoriamente do Termo de Compromisso, inclusive, seus respectivos valores.  
 
Parágrafo Único - A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, 
entre outros, não caracteriza vínculo empregatício. 
 
Art. 12 - É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) 
ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante as férias da 
Faculdade de Ilhéus.  
 
§1º - O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado no mesmo valor que o estagiário recebe 
em relação à bolsa ou outra forma de contraprestação. 
 
§2º - Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos 
de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano. 
 
Art. 13 - As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica 
e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
bem como profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio aos alunos de graduação da Faculdade 
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de Ilhéus, observadas as seguintes obrigações:  
 
I – celebrar e cumprir o termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando;  
 
II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural;  
 
III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área 
de conhecimento desenvolvida no curso de graduação do estagiário, para orientar e supervisionar até 
10 (dez) estagiários simultaneamente;  
 
IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível 
com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso;  
 
V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação 
resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;  
 
VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;  
 
VII – enviar à Faculdade de Ilhéus, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, 
com vista obrigatória ao estagiário. 
 

 
CAPÍTULO IV - DA FORMALIZAÇÃO 

 
Art. 14 - O aluno fará a solicitação de realização de estágio não-obrigatório via protocolo, devendo 
entregar na sede da Faculdade de Ilhéus o Termo de Compromisso de Estágio Não-obrigatório em três 
vias, já devidamente assinadas pelo representante legal da instituição concedente e pelo aluno (ou 
representante, quando menor). 
 
§2º - Cada Termo de Compromisso deverá conter em anexo o Plano de Atividades do Estágio, 
devidamente rubricado pelo representante legal da instituição concedente e pelo aluno (ou 
representante, quando menor). 
 
§3º - Os termos de compromisso não deverão ser pré-datados e as atividades do estágio somente 
poderão se iniciar após a devolução dos Termos de Compromisso assinados pelo Coordenador de 
Curso. 
 
§4º - Em nenhuma hipótese será admitida assinatura retroativa de Termo de Compromisso. 
 
§5º - O prazo de tramitação da solicitação na Faculdade de Ilhéus será de até 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir do primeiro dia útil após a entrega da documentação completa. 
 
Art. 15 - O Termo de Compromisso de Estágio Não-obrigatório deverá conter as previsões da Lei nº 
11.788/2008 e indicar: 
a)  o responsável da concedente pela supervisão do estagiário, devendo ser profissional que atue na 

área de conhecimento do curso frequentado, bem como os meios para ser contatado (telefone e 
e-mail); 

b) o Coordenador de Curso como responsável da Instituição de Ensino pela supervisão do estagiário; 
c) em cláusula específica, o número da apólice de seguro contra acidentes pessoais, contratada pela 

concedente em favor do estagiário; 
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d) o valor da bolsa 
e) a carga horária a ser observada pelo estagiário. 
 
Art. 16 - O Plano de Atividades do estagiário adotará progressividade de complexidade das tarefas, em 
consonância com as disciplinas cursadas pelo aluno em cada semestre do Curso de Direito e será 
definido em comum acordo pela Instituição de Ensino, a parte concedente do estágio e o aluno ou seu 
representante legal. 
 
Art. 17 - A documentação será analisada pelo Coordenador de Curso e, na ausência de requisito formal, 
será devolvida ao aluno para providências, reiniciando-se a contagem do prazo do § 4º, do art. 8º, após 
a entrega da documentação alterada. 
 
Art. 18 - Nos casos de instituições concedentes não previamente cadastradas na Faculdade de Ilhéus, 
será feita prévia vistoria in locu para análise das condições de trabalho. 

 
 

CAPÍTULO V - DAS REGRAS ESPECÍFICAS 
 

SEÇÃO I – DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Art. 19 - Os alunos do Curso de Administração poderão iniciar o estágio a partir do 1º semestre, desde 
que as atividades sejam compatíveis com o semestre em curso e obedeçam à progressão de 
atividades, conforme sua evolução acadêmica.  
 
Art. 20 - As atividades de estágio do Curso de Administração devem estar relacionadas ao 
desenvolvimento de competências essenciais à formação do estudante, tais como, integrar 
conhecimentos fundamentais ao Administrador, abordar problemas e oportunidades de forma 
sistêmica, analisar e resolver problemas, aplicar técnicas analíticas e quantitativas na análise de 
problemas e oportunidades, ter prontidão tecnológica e pensamento computacional, gerenciar 
recursos, desenvolvimento de relacionamento interpessoal, comunicar-se de forma eficaz e 
aprendizagem de forma autônoma.  
 
Parágrafo único - As atividades de estágio supervisionados também devem estar vinculadas ao 
desenvolvimento de habilidades nas áreas de Gestão de Pessoas, Administração Financeira, 
Administração da Produção, Administração, Administração Mercadológica, Organização, Sistemas e 
Métodos, Logística, Administração de Sistemas de Informação, essenciais à formação do 
Administrador. 
 
Art. 21 - O Plano de Atividades do estagiário deverá considerar os conhecimentos já estudados pelo 
estagiário e as disciplinas em curso. 
 

 
SEÇÃO II – DOS CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ENGENHARIA CIVIL 

 
Art. 22 - O discente regularmente matriculado poderá realizar o estágio não-obrigatório desde o 
primeiro semestre do Curso. 

 
 

SEÇÃO III – DO CURSO DE DIREITO 
 

Art. 23 - É autorizada a realização de estágio não-obrigatório desde o primeiro semestre do Curso de 
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Direito, ao discente regularmente matriculado. 
 
Art. 24 - As atividades de estágio são predominantemente práticas, com vista a proporcionar ao aluno 
a oportunidade de conhecer os órgãos judiciais, bem como a participação em situações reais de vida e 
de trabalho, vinculadas à sua área de formação, com análise crítica delas. 
 
Art. 25 - As atividades de estágio do Curso de Direito visam ao aprendizado de competências próprias 
da atividade profissional do operador jurídico, objetivando o desenvolvimento do aluno para a vida 
cidadã e para o trabalho. 
 
§1º - As atividades de estágio do aluno do Curso de Direito consistem em trabalhos orientados de 
prática jurídica forense e não forense, desenvolvidos no ambiente de trabalho, com o objetivo de 
preparar para o trabalho produtivo. 
 
§2º - As atividades de Estágio devem promover a capacitação e desenvolvimento de habilidades 
relacionadas ao exercício profissional dos diversos operadores jurídicos, na área cível, criminal, 
trabalhista, tributária, administrativa e demais vinculadas ao Curso de Direito. 
 
§ 3º - O Plano de Atividades do estagiário levará em conta o semestre em que o aluno está matriculado, 
as disciplinas já cursadas, bem como a área de atuação da parte concedente, devendo assegurar, 
sempre que possível, as atribuições de postular em órgãos do Poder Judiciário e Juizados especiais; 
retirar ou devolver autos em cartórios, quando for processo físico; obter certidões ou autos de 
processos em curso ou findos; assinar petições de juntada de documentos em autos físicos; atuar como 
correspondente jurídico supervisionado; realizar atividades de consultoria e assessoria; leitura e 
análise de documentos; elaboração de relatórios; pesquisas de jurisprudências, doutrina e legislação; 
controle de arquivos e; digitalização e cópias de documentos jurídicos. 
 
 

SEÇÃO IV – DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 
Art. 26 - Somente será autorizada a realização de estágio não-obrigatório ao discente regularmente 
matriculado no quarto semestre do curso. 
 
 

SEÇÃO V – DO CURSO DE ESTÉTICA E COSMÉTICA 
 
Art. 27 - É autorizada a realização de estágio não-obrigatório desde o primeiro semestre do Curso de 
Estética e Cosmética ao discente regularmente matriculado. 
 
Art. 28 - As atividades do estágio não-obrigatório deverão ser predominantemente práticas, com o 
intuito de aprofundar o conhecimento adquirido em faculdade. 
 
Art. 29 - As funções exercidas pelos estagiários em centros humanitários, clínicas, consultórios 
particulares, farmácias e hospitais devem ser compatíveis com o Código de Ética do Esteticista. 
 
Art. 30 - Os relatórios deverão conter a progressão do aluno, durante o semestre, em cada setor (facial, 
corporal e capilar) de forma separada. 
 
 

SEÇÃO VI – DO CURSO DE ODONTOLOGIA 
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Art. 31 - É autorizada a realização de estágio não-obrigatório, em geral, somente aos discentes 
regulamente matriculados, a partir do segundo semestre do Curso. 
 
Parágrafo único - Estágios específicos de acompanhamento de atendimento de pacientes somente 
serão autorizados para discentes regularmente matriculados no 5º semestre em diante. 
 
Art. 32 - A efetivação do estágio está sujeita à aprovação, pela Coordenação, do Plano de Atividades, 
contendo informações referentes às atribuições que serão desenvolvidas pelos alunos durante o 
estágio. 
 
Art. 33 - Nos estágios não-obrigatórios com interface clínica, o inscrito, a clínica ou consultório, público 
ou privado, deverá estar regularmente credenciado e adimplente no CRO-BA, com a inclusão do nome 
e endereço do estabelecimento e do profissional responsável pela orientação.  
 
Parágrafo único – São dados necessários o CRO da clínica, o alvará sanitário e o Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos em Saúde - CNES. 
 
Art. 34 - O acadêmico deverá portar o documento de identificação de estagiário, renovável 
anualmente, emitido sem ônus pelo CRO-BA, sendo de responsabilidade da clínica ou consultório 
verificar a validade do documento e de que ele se mantém em condição da prática do estágio, nos 
casos de estágios com natureza clínica. 
 
 

SEÇÃO VII – DO CURSO DE NUTRIÇÃO 
 
Art. 35 - As atividades de estágio são práticas, com vista a proporcionar ao aluno a oportunidade de 
aplicar a teoria das três grandes áreas da Nutrição (Clínica, Saúde Pública e Unidades de Alimentação), 
bem como a participação em situações reais de vida e de trabalho, com análise crítica delas. 
 
Art. 36 - As atividades de estágio não-obrigatório do Curso de Nutrição devem permitir o 
desenvolvimento das habilidades e competências do profissional nutricionista (pesquisa, ambulatorial, 
hospitalar, escolas, unidades básicas de saúde, vigilância sanitária, hotéis, indústrias, dentre outras). 
 
Art. 37 - Todas as ações desenvolvidas no campo de estágio deverão atender rigorosamente as 
previsões do Código de Ética Profissional do Nutricionista. 
 
Parágrafo único - O estagiário se recusará a cumprir ordens violadoras do Código de Ética Profissional 
do Psicólogo, comunicando o fato de imediato à Coordenação do Curso. 
 
 

SEÇÃO VIII – DO CURSO DE PSICOLOGIA 
 
Art. 38 - É autorizada a realização de estágio não-obrigatório somente aos discentes regulamente 
matriculados a partir do segundo semestre do Curso de Psicologia e que tenham sido aprovados na 
disciplina “Ética, Ciência e Profissão”, do primeiro semestre. 
 
Parágrafo único - Alunos transferidos de outras instituições de ensino poderão realizar estágio não-
obrigatório desde que tenham sido aprovados na disciplina “Ética, Ciência e Profissão” ou a tenham 
convalidado. 
 
Art. 39 - As atividades de estágio não-obrigatório do Curso de Psicologia devem permitir o 
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desenvolvimento de competências e habilidades profissionais típicas do psicólogo, relacionadas com 
a área de atuação do estágio (pesquisa, clínica e hospitalar, organizacional ou empresarial, 
educacional, social, esportiva, ambiental, do trânsito, psicomotricidade, psicopedagogia, jurídica, do 
consumidor, neuropsicologia, entre outras). 
 
Art. 40 - O Plano de Atividades do estagiário deverá considerar os conhecimentos já estudados pelo 
estagiário e as disciplinas em curso. 
 
Art. 41 – Todas as ações desenvolvidas no campo de estágio deverão atender rigorosamente as 
previsões do código de ética do Código de Ética Profissional do Psicólogo. 
 
Parágrafo único – O estagiário se recusará a cumprir ordens violadoras do Código de Ética Profissional 
do Psicólogo, comunicando o fato de imediato à Coordenação do Curso.  
 
 

CAPÍTULO VI - DO ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO 
 

Art. 42 - Caberá à Coordenação de Curso o acompanhamento do estágio na forma da Lei nº 
11.788/2008. 
 
Parágrafo único - A Coordenação manterá pasta individual de cada estagiário, nela arquivando os 
relatórios e documentos pertinentes, encaminhando-a ao Setor Acadêmico da Faculdade de Ilhéus 
após o fim das atividades de estágio. 
 
Art. 43 - A Faculdade de Ilhéus indicará um professor específico como supervisor ou orientador para 
cada relação de estágio, cujo nome constará do termo de compromisso. 
 
Art. 44 - O estagiário deverá entregar Relatório Semestral de Atividades de Estágio à Coordenação, a 
cada 06 (seis) meses, contados do início das atividades, devidamente assinado pelo aluno e pelo 
supervisor da concedente. 
 
§1º - É dever do aluno entregar o Relatório Semestral de Atividades de Estágio em até 10 (dez) 
anteriores à conclusão do prazo previsto no caput. 
 
§2º - Em caso de atraso na entrega do relatório, a Coordenação de Curso notificará o aluno para devida 
regularização no prazo de 02 (dois) dias corridos, sob pena de suspensão do estágio e rescisão do 
Termo de Compromisso de Estágio Não-obrigatório. 
 
Art. 45 - A Coordenação de Curso poderá realizar visita in locu, sem prévio aviso, à unidade concedente 
do estágio, a qualquer momento, para verificação das condições de atuação do estágio. 
 
Parágrafo único - Da visita será lavrado Relatório de Visita, descrevendo as atividades desenvolvidas 
pelo estagiário e, detectadas irregularidades, será notificado o setor jurídico da Faculdade de Ilhéus 
visando a comunicação ao Ministério Público do Trabalho ou outros órgãos competentes. 
 

 
CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 46 - A carga-horária do estágio não-obrigatório poderá ser contabilizada como atividade 
acadêmica complementar, na forma do regulamento de cada curso, desde que previsto no Projeto 
Pedagógico do Curso. 
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Art. 47 - As violações às previsões legais concernentes ao estágio não-obrigatório, seja pelo aluno seja 
pela instituição concedente, implicará na imediata rescisão do Termo de Compromisso e serão, a 
depender do caso, noticiadas ao Ministério Público do Trabalho. 
 
§ 1º - Detectada a irregularidade, a Coordenação do curso comunicará o estagiário e/ou a instituição 
concedente, para adoção de providências saneadoras, no prazo de 10 (dez) dias. 
 
§ 2º - Vencido o prazo sem resposta ou com resposta negativa do estagiário e/ou da instituição 
concedente, a Coordenação comunicará a necessidade de suspensão imediata das atividades de 
estágio, dando o prazo de 5 (cinco) dias para o saneamento da irregularidade, sob pena de demandar 
a rescisão do termo de compromisso. 
 
§ 3º - Vencido novamente o prazo, sem o devido saneamento da irregularidade, a Coordenação 
comunicará a rescisão do Termo de Compromisso firmado, e informará ao setor jurídico da Faculdade 
para providências quanto à notificação do Ministério Público do Trabalho, se for o caso, fornecendo a 
documentação probante acerca das razões motivadoras da rescisão do contrato. 
 
Art. 48 - Os casos não previstos neste regulamento serão encaminhados à Coordenação de Curso para 
deliberação, ouvida a Direção Geral e Direção Acadêmica. 
 
Art. 49 - Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação. 
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