
Conheça o NAAPE
O Núcleo de Apoio Acadêmico e 
Profissional ao Estudante (NAAPE) é um 
órgão executivo da Escola de 
Administração, cuja função se concentra 
na regulação e acompanhamento de 
estágio em conformidade com a Lei 
Federal Nº11.788/2008.

Objetivo do NAAPE
- Formalizar os protocolos 
normativos de estágio;
- Orientar os estudantes nas 
experiências de estágio;
- Construir sistemática de 
acompanhamento de estágio;
- Cooptar vagas de estágio;
- Divulgar oportunidades de estágio;
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Agentes de Integração
Os Agentes de Integração, públicos e 
privados, são auxiliares no processo de 
aperfeiçoamento do instituto do 
estágio. 

Parceiros:
PROPLAN
Site: https://proplan.ufba.br/
Tel: (71) 3283-7135
CCCONV
Tel: (71) 3283-7110 / 3283-7047
CIEE (Centro de Integração Empresa Escola)
https://portal.ciee.org.br
CIDE (Centro de Integração e 
Desenvolvimento Estudantil)
https://www.ciderh.org.br
IEL Bahia (Instituto Evaldo Lodi)
http://www.fieb.org.br/iel/estagio
Mundo RH
http://mundorhconsultorias.com.br
Tel: (71) 3026-1464
IES Psicologia
http://iespsicologia.com.br 
Tel: (71) 3012-9916 / (71) 99471195
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Acompanhamento do estágio
O NAAPE atua como ponto focal junto aos 
atores envolvidos nas práticas de estágio.
-Supervisor(a) do Estágio (Organização 
concedente);
- Professor(a) orientador(a) do estágio 
(Instituição Interveniente-EAUFBA);
- Estudantes dos cursos de Administração 
e Secretariado Executivo.

Pré-requisitos para estagiar
- Estar regularmente matriculado em um
dos  cursos oferecidos pela EAUFBA;
- Convênio de estágio celebrado entre a 
UFBA e a organização concedente por 
meio da Pró Reitoria de Planejamento e de 
Orçamento/Coordenação de Convênios e 
Contratos Acadêmicos PROPLAN / CCCONV;

Como formalizar o estágio
Para a formalização, em qualquer das 
modalidades de estágio, é necessário 
apresentar no NAAPE os instrumentos 
jurídicos:
- Termo de Compromisso de Estágio (TCE);
- Termo Aditivo de Estágio;
- Termo de Realização de Estágio ou 
Termo de Rescisão;
- Plano de Atividade;
- Relatório.

Estágio?
A definição de estágio, de acordo a lei 
11.788/2008, é ato educativo 
supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho por estudantes 
matriculados e com frequência regular 
em instituições de educação superior.

Objetivos do estágio
Proporcionar experiência prática ao 
estudante em conformidade com a 
proposta pedagógica do curso, 
Fomentar novos ambientes formativos
aos estudantes. 
Todo estágio é curricular: obrigatório ou 
não-obrigatório.

Estágio obrigatório é aquele definido 
no projeto pedagógico do curso, cujos 
créditos do componente curricular são 
requisitos para aprovação e obtenção do 
diploma.

Estágio não obrigatório é aquele 
desenvolvido como atividade opcional, 
facultativo.
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