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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2021INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2021

Dispõe sobre a autorização da realização do estágio supervisionado obrigatório e não obrigatório no dia e horário

regular de aulas, exclusivamente, durante a realização de atividades assíncronas.

As Pró-reitorias de Ensino (PROEN), de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PPPI) e de Extensão (PROEX), em

conjunto com as Diretorias de Desenvolvimento Educacional (DDEs) e Diretorias de Ensino (DENs) dos campi do

IFSULDEMINAS,

Considerando a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes e altera a

redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);

Considerando a Instrução Norma va SGP/ME nº 213, de 17 de dezembro de 2019, que estabelece orientações

sobre a aceitação de estagiários no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;

Considerando a Instrução Normativa nº 01, de 12 de abril de 2021, que estabelece sobre a organização didática do

Programa Emergencial de Ensino Remoto no IFSULDEMINAS, em virtude da situação de emergência de saúde

pública decorrente do Coronavírus disease 2019 (COVID-19).

Considerando a Instrução Norma va nº 02, de 15 de abril de 2021, que dispõe sobre as norma zações que

subs tui a Instrução Norma va nº 12, de 8 de agosto de 2020, em relação à oferta, excepcional, de estágio

supervisionado no período de subs tuição das a vidades le vas presenciais por a vidades remotas, durante o

calendário acadêmico 2020, em virtude do Coronavírus (COVID-19), resolve: 

Art. 1º. Autorizar que o estágio supervisionado obrigatório e não obrigatório possa ser realizado em dia e horário

regular de aulas, exclusivamente, durante a realização de atividades assíncronas.

§ 1º. A autorização de que trata o caput deverá ser concedida, preferencialmente, aos estudantes matriculados no

último ano, cabendo análise do Colegiado de Curso conforme previsão do art. 2º.

§ 2º. A autorização de que trata o caput é uma excepcionalidade, sendo autorizada apenas no período que

perdurar a condição de pandemia de saúde pública decorrente do Coronavírus disease 2019 (COVID-19).

§ 3º. O estudante deverá estar ciente de que precisará par cipar das a vidades assíncronas (avalia vas ou não),

não estando dispensado de participar das atividades sob a justificativa de ter agendado previamente atividades do

estágio.

I. O estudante deverá se comprometer com a realização das a vidades síncronas e assíncronas solicitadas nas

disciplinas, sendo que o desenvolvimento do estágio não poderá ser u lizado como jus fica va para atrasos ou a

não participação nas atividades.

§ 4º. O estudante poderá realizar o estágio durante as aulas síncronas quando estas forem gravadas pelo

professor.

I. A autorização do § 4º jus fica-se, pois com a gravação das aulas síncronas, para o aluno que está estagiando,

tais aulas tornam-se assíncronas, não havendo prejuízo ao processo pedagógico quando autorizado pelo

professor.

§ 5º. O professor deverá manter atualizado o Guia de Estudos ou outro instrumento adotado pelo campus para

comunicação e orientação pedagógica aos estudantes.

I. O prazo para agendamento das a vidades avalia vas síncronas obedecerá ao que for definido no regulamento

institucional interno do campus, conforme define o art. 5º da Instrução Normativa nº 01/2021;

II. O prazo para agendamento de aulas síncronas está atrelado à autonomia didá co-pedagógica do professor ou a

outro regulamento institucional interno do campus. 

Art. 2º. O Colegiado de Curso tem autonomia para decidir se permi rá que o estágio supervisionado possa ser

realizado durante o horário regular de aulas, conforme define o art. 1º.
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