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22 | PROTOCOLO REFERENTE A ESTÁGIOS PARA DISCENTES 

Âmbito de aplicação: Interno e Externo 

Beneficiários: Estagiários realizando atividades internas e externas ao IFPE 

Referências técnico -
científica (Citar documento 

base / órgão de origem): 

Portaria GR/IFPE nº 449 de 15 de abril de 2020. 
 
Nota Técnica Conjunta nº 05/2020 - PGT/COORDINFANCIA/MPT 
 
Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

Objetivos / Propósitos do 
Protocolo: 

Instituir e promover ações para prevenção de contágio da Covid-19 na 
realização de atividades de estágio do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Pernambuco (IFPE), além de garantir a saúde e segurança dos 
estagiários. 

Responsáveis pela 
elaboração / revisão 

(Nome / Siape):  

Amauri Cesar de Oliveira/2318825 
Gercica Cristina Gomes de Macêdo/2341058 
Koenigsberg Lee Ribeiro de Andrade Lima/2342310 
Luanna dos Santos Rocha/1006181 
Maria Luísa Corrêa Muniz/2319240 
Marilene Cordeiro do Nascimento/3007030 
Otávio Washington Lima Silva/2279405 
Suzana Santos da Costa/3006991 
Tathyanna Kelly de Macêdo Furtado de Oliveira/3143691 
Sílvia Elizabeth Gomes de Medeiros/1258633 
Taciana Halliday da Mesquita Pimentel/1093675  
Ana Patrícia Siqueira Tavares Falcão/1313555 
Assis Leão da Silva/1747458 

 

Descrição das Ações e Tarefas (Passo a Passo para Aplicação) 

 

 Passo 1 As atividades presenciais de estágio devem ser substituídas, 
preferencialmente, por atividades remotas, garantindo ao estagiário a 
adequada estrutura de tecnologia da informação e supervisão por 
parte das empresas/instituições ou do IFPE. 

 Passo 2 Existindo imperiosa e inadiável necessidade de realização do estágio 
de forma presencial, será necessário avaliar as medidas que estão 
sendo tomadas pelas empresas/instituições concedentes no 
enfrentamento da pandemia ocasionada pelo coronavírus (Covid-19). 
Nesse sentido, um checklist (Anexo 1) será preenchido pelo 
coordenador/supervisor/orientador de estágio ou será enviado às 
empresas/instituições concedentes, para preenchimento no prazo 
solicitado pelo IFPE. 

 Passo 3 A partir das respostas do checklist, os coordenadores /supervisores 
/orientadores de estágio deverão analisar e avaliar se as atividades 
desempenhadas pelo/a estagiário/a atendem às recomendações 
sanitárias para a execução das atividades com segurança. Caso não 
atendam e não seja possível atender, o estágio deverá ser suspenso. 

 Passo 4 Para as atividades realizadas remotamente, observar as orientações 
contidas no Protocolo nº 03 (“Orientações para trabalho em home 
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office”). Na executabilidade das atividades de estágio de forma 
presencial nas empresas/instituições, considerar o teor dos 
Protocolos nº 01 (“Procedimentos de higienização das mãos”), nº 05 
(“Residência de servidores, estudantes e funcionários”), nº 08 
(“Orientações para colocação e retirada de EPIs”), nº 12 (“Descarte de 
máscaras usadas”) e nº 18 (“Visitas técnicas, atividades externas e 
estágios para estudantes e servidores”) e orientar os estagiários a 
respeito deles. Porém, caso as empresas/instituições tenham seus 
próprios protocolos e estes sejam mais protetitvos, os estagiários 
deverão segui-los. 

 Passo 5 Os coordenadores /supervisores /orientadores deverão realizar visitas 
técnicas rotineiramente nas empresas/instituições para acompanhar o 
cumprimento do que foi estabelecido no checklist, a fim de garantir a 
saúde e segurança dos estagiários. 

 Passo 6 Quaisquer práticas indevidas ou em desacordo com as 
recomendações sanitárias no âmbito do estágio deverão ser 
comunicadas aos coordenadores /supervisores /orientadores. Além 
disso, as ouvidorias de cada campus, da Reitoria e da DEaD funcionarão 
como canais de denúncia. 

 Passo 7 Orientar os estagiários que estejam exercendo suas atividades de 
forma presencial a manter atenção quanto ao estado de saúde. Caso 
apresentem sintomas da Covid-19, deverão informar ao 
coordenador/supervisor/orientador, e este, ao setor de vínculo, para 
providências, conforme Protocolo nº 07 (“Pessoas com suspeita de 
sintomas da Covid-19”), e/ou à chefia imediata na empresa/instituição 
e seguir o protocolo da concedente. 

 Passo 8 O IFPE deverá prestar apoio psicológico aos estagiários, caso 
necessitem. 

 Passo 9 Os coordenadores /supervisores /orientadores deverão analisar se 
todos os EPIs necessários estão sendo fornecidos pelas empresas 
/instituições, em caso de realização de atividades presenciais. Caso os 
EPIs não sejam disponibilizados, o IFPE deverá garantir a entrega 
desses equipamentos. 

 

Observações 

• Os estágios da área de saúde não deverão ocorrer em setores de tratamento exclusivo para a Covid-
19. 

• O presente protocolo é passível de revisões e atualizações a qualquer momento. 

 

Normas de Segurança e 
EPCS / EPIs Obrigatórios: 

Em todos os casos, máscaras e álcool gel. A depender da natureza da 
atividade do estágio, outros EPIs serão necessários, como avental, 
luvas, óculos e protetor de pés descartável. 

Provisão de Materiais, 
Equipamentos e Mão de 
obra necessários para a 
preparação: 

Especificação de acordo com a necessidade de cada área. 
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Periodicidade de aplicação 
das ações do protocolo 

Início: 
Retorno das atividades de estágio 

Término: 
Indeterminado 

Aspectos relevantes 
na aplicação 

Todos os responsáveis pela aplicação deste protocolo deverão 
preencher uma declaração de ciência, informando o 
comprometimento em acompanhar todas as medidas propostas 
neste documento para garantir a saúde e segurança dos estagiários 
em atividades presenciais. 

Responsabilidade de 
orientação e execução do 
protocolo nos campi 

Coordenador/Supervisor/Orientador de estágio, Pró-Reitoria de 
Ensino (Proden) e Pró-Reitoria de Extensão (Proext). 

(*) As Ações previstas neste protocolo foram baseadas em bases científicas para prevenção e controle ao Corona 
Vírus e Seus efeitos, possuindo caráter preventivo e mitigatório visando minimizar os Riscos de Contaminação pelo 
agente e seus efeitos.  
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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. 
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Solicitação de Equipamento de Proteção 
Individual 

Data da 
Requisição: 

/  / 

Título do Protocolo / Finalidade / Local e 
Prazo de duração do item solicitado: 

 
PROTOCOLO REFERENTE A ESTÁGIOS PARA 
DISCENTES 

Nº 22 

Responsável da 
atividade/SIAPE: 

Aprovador 
responsável / 
Nº SIAPE: 
 

Item Nomenclatura do material ou serviço Quantidade Unidade 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Responsável pela solicitação de compra: 
 
 
 
Nº SIAPE 
 
 
DATA:      /     / 

Responsável pela aprovação para 
compra: 
 
 
Nº SIAPE  
 
 
DATA:       /     / 

 

 


