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ANEXO I 
LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 

EXTERNO NAS ÁREAS DE SAÚDE E/OU INDUSTRIAIS 

É importante que, além da verificação documental fornecida pela empresa concedente do 
estágio, seja verificada in loco a implementação prática das medidas documentadas, para maior 
confiança na autorização do estágio. 

ÁREA DA SAÚDE 
 

Empresa concedente do estágio: 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO SIM NÃO NÃO 
APLICÁVEL 

1 A instituição concedente possui protocolo oficial documentado para 
biossegurança que considere o cenário da pandemia? 

   

2 Existe classificação de áreas específicas restritas e sinalizadas para 
atendimento aos casos suspeitos de Covid-19? 

   

3 Estão disponíveis recipientes de álcool gel para higienização das 
mãos? 

   

4 Os funcionários são treinados quanto aos procedimentos de 
prevenção da Covid-19? 

   

5 Há local para a troca de vestimentas?    
6 Há rotina frequente de sanitização dos ambientes de trabalho?    
7 Há rotina frequente de sanitização dos equipamentos manuseados 

que são compartilhados? 
   

8 Há rotina de limpeza frequente dos equipamentos de aclimatização 
dos ambientes de trabalho? 

   

9 Há instalações sanitárias disponíveis para higienização das mãos?    
10 Existe restrição de carga horária para realização do 

estágio/supervisão em função do período de pandemia? 
   

11 Há regras para uso de copas/refeitórios e é aplicado escalonamento 
dos espaços nesses ambientes como medida de prevenção da 
Covid-19? 

   

12 Existe protocolo para registro e acompanhamento de casos 
suspeitos e confirmados de Covid-19 entre 
trabalhadores/estagiários/supervisores? 

   

OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 
PREENCHIDO POR: 
 

SIAPE: 

Notas: Se possível, obter com a instituição concedente do estágio evidências documentais para 
conhecimento e treinamento dos estagiários e dos professores que supervisionam os estagiários. Em caso 
de necessidade, o avaliador deverá consultar a comissão de estágio/coordenação de estágio/coordenação 
de curso. 
 
 

Documentos de Referência 

Cartilha do Ministério da Saúde sobre o coronavírus (Covid-19). 
 
Protocolo de biossegurança para retorno das atividades nas 
Instituições Federais de Ensino (MEC, jul. 2020). 
 
Portaria GR/IFPE nº 499 de 15 de abril de 2020. 
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ÁREA DA INDÚSTRIA 
 

ITEM DESCRIÇÃO SIM NÃO NÃO 
APLICÁVEL 

1 A empresa segue protocolo oficial documentado, conforme 
orientações das autoridades sanitárias, para enfrentamento da 
pandemia? 

   

2 Estão disponíveis recipientes de álcool gel para higienização das 
mãos? 

   

3 Há controle de distanciamento nos locais de trabalho?    
4 Há regulamento obrigando o uso, a troca, a guarda e a higienização 

adequada de máscaras dentro dos ambientes da empresa?  
   

5 Os funcionários/estagiários são orientados quanto aos 
procedimentos de prevenção da Covid-19? 

   

6 Serão fornecidos os EPIs para proteção respiratória aos estagiários?     
7 Serão fornecidas máscaras artesanais aos estagiários?    
8 Há local para a troca de vestimentas?    
9 Há rotina frequente de sanitização dos ambientes de trabalho?    

10 Há rotina frequente de sanitização dos equipamentos manuseados 
que são compartilhados? 

   

11 Há medição de temperatura para acesso ao ambiente de trabalho?    
12 Há rotina de promover a ventilação natural dos ambientes de 

trabalho, quando possível? 
   

13 Há rotina de limpeza frequente dos equipamentos de aclimatização 
dos ambientes de trabalho? 

   

14 Há controle de distanciamento social em fila de espera, acesso e 
permanência em locais de convivência/refeitórios/entrada e saída da 
empresa? 

   

15 Existem regras para etiqueta respiratória (em caso de tosse e espirro) 
e etiqueta social (com restrição de beijos, abraços e apertos de mão)? 

   

16 Existem regras documentadas para o controle da aglomeração de 
pessoas em reuniões/palestras? 

   

17 Há instalações sanitárias disponíveis para higienização das mãos?    
18 Existe sistema de rodízio de estagiários ou dias predeterminados para 

a atividade de estágio, considerando a situação de pandemia? 
   

19 Existe restrição de carga horária para realização do 
estágio/supervisão em função do período de pandemia? 

   

20 Há regras para uso de copas/refeitórios e é aplicado escalonamento 
dos espaços nesses ambientes como medida de prevenção da Covid-
19? 

   

21 Existe protocolo para registro e acompanhamento de casos suspeitos 
e confirmados de Covid-19 entre trabalhadores/estagiários? 

   

22 Existem áreas restritas onde não é permitida a realização de 
atividades de estágio em função da pandemia? 

   

OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
PREENCHIDO POR: 
 
 

SIAPE: 

Nota: Se possível, obter com a instituição concedente do estágio evidências documentais para conhecimento 
e treinamento dos estagiários e dos professores que supervisionam os estagiários. Em caso de necessidade, 
o avaliador deverá consultar a comissão de estágio/coordenação de estágio/coordenação de curso. 
 

  


