
Formulário nº       
 

. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE GÊNERO E FEMINISMO 
BACHARELADO EM ESTUDOS DE GÊNERO E DIVERSIDADE 

Este formulário deve ser preenchido única e exclusivamente por discentes matriculadas/os no Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade que 
pretendem cursar no próximo semestre a disciplina “FCHE28 - Estágio Supervisionado Obrigatório I”. Este formulário deve ser preenchido e protocolado 
na secretaria em envelope lacrado direcionado a Coordenação de Estágio. Caso seja possível peço que envie cópia digitalizada (uma fotografia de celular 
em alta resolução é suficiente) para o e-mail darlane.andrade@ufba.br. Esclarecimentos no Portal do Estágio na página institucional do BEGD 
<http://www.generoediversidade.ufba.br>. 

BLOCO PERFIL D@ ESTUDANTE 
01. Nome: ___________________________________________. 
02. Número de Matrícula:_______________________________. 
03. Qual a sua idade? [_______________] anos. 
04. Em relação à sua sexualidade, você se considera:  
[___] 1 Heterossexual [___] 2 Homossexual [___] 3 Bissexual 
05. Gênero  
[___] 1 Mulher [___] 2 Homem [___] 3 Trans* 
Em caso de pessoa trans*, assinale:  
[___] 1 Masculino [___] 2 Feminina [___] 3 Andrógin@ 
06. Como você se considera?  
[___] 1 Branca [___] 2 Preta [___] 3 Parda [___] 4 Amarela [___] 5 
Indígena [___] 6 NS/NR 

BLOCO DISPONIBILIDADE 

07. Assinale com um X na tabela abaixo os dias da semana e turnos 
disponíveis para a realização do estágio supervisionado 
obrigatório. Lembre-se que a carga horária mínima do estágio são 
dois turnos semanais. 
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08. Você possui alguma necessidade específica em relação aos dias 
da semana e turnos disponíveis para a realização do estágio 
supervisionado obrigatório? 
[___] 1 Sim [___] 2 Não. Se sim, quais? ______________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
_____________________________________________________. 

BLOCO REGRAS DO ESTÁGIO 

09. Você conhece a Lei 11.788/2008 que dispõe sobre o estágio 
de estudantes? 
 [___] 1 Sim [___] 2 Não  
10. Você conhece o Portal do Estágio disponível no sítio 
institucional do Bacharelado em Estudos de Gênero e 
Diversidade? 
 [___] 1 Sim [___] 2 Não.  
Se sim, qual a sua avaliação sobre esse portal? Quais os pontos 
positivos e negativos do portal? ___________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
_____________________________________________________.  
 

 

BLOCO EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO 

11. Você sabia que caso queira estagiar em uma instituição é 
necessário um convênio firmado anteriormente com a UFBA e 
que o BEGD disponibiliza todas as informações para esse 
convênio? 
[___] 1 Sim [___] 2 Não 
12. Você já é estagiária/o em alguma instituição?  
[___] 1 Sim [___] 2 Não 
13. Você já tem alguma instituição em mente para a realização 
do estágio supervisionado obrigatório?  
[___] 1 Sim [___] 2 Não 
14. Caso tenha respondido Sim em alguma das duas perguntas 
anteriores, você sabe se essa instituição tem convênio firmado 
com a UFBA? 
[___] 1 Sim [___] 2 Não 
15. Você sabia que será necessário um/a supervisor/a de campo 
que tenha curso superior para supervisioná-la/o no estágio?  
[___] 1 Sim [___] 2 Não 
16. Você sabia que o estágio supervisionado obrigatório é 
curricular e que a remuneração não é requisito para o 
cumprimento dessa carga horária? 
 [___] 1 Sim [___] 2 Não 
17. Você sabia que como estudante da UFBA você é 
beneficiada/o com Seguro de Vida e que precisará ter em mãos 
cópia da apólice para realizar o estágio supervisionado 
obrigatório?  
[___] 1 Sim [___] 2 Não 

BLOCO DESEJO 

18. Com qual/quais eixos do curso você mais se identifica?  
[___] 1 Gênero [___] 1 Raça [___] 1 Sexualidade [___]  
1 outra:____________________________________________. 
19. Que tipo de instituição você se vê como estagiária/o  
[___] 1 Governamental [___] 1 Não-Governamental  
Justifique: __________________________________________. 
20. Que perfil de trabalho você se identifica 
[___] 1 atendimento ao público  
[___] 1 análise de políticas públicas  
[___] 1 atuação em projetos de intervenção social  
outro:________ _____________________________________.  

 
Utilize este espaço para descrever em que atividades você se 
imagina trabalhando durante o Estágio Supervisionado 
Obrigatório: 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 

PROTOCOLO 
Nome Legível: _______________________________. 
Data: ____/____/20____.  
Assinatura: __________________________________. 

 

 

 

http://www.generoediversidade.ufba.br/

