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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO - GRADUAÇÃO 

Por este instrumento, as partes a seguir qualificadas, nos itens I, II e III, celebram o presente TERMO DE 
COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO, conforme o item IV, sob a Supervisão e Orientação, 
indicadas nos itens V e VI (cf. Lei nº 11.788/08 e da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Base da Educação Nacional) e sua 
regulamentação, convencionando as condições e cláusulas que constam do item VII, a saber: 

I - INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO, mantenedora da UNIVAP 

Endereço/Sede: Praça Cândido Dias Castejon, 116 - Centro - São José dos Campos/SP 

Telefone(s): (12) 3947-1000 CNPJ/MF nº 60.191.244/0001-20 

Rep. Legal: Prof. ...  

Diretor(a) da Faculdade: Prof. ... 

II - UNIDADE CONCEDENTE 
Razão Social:                                                                              CNPJ/MF nº 

Endereço/Sede: 

Rep. Legal: 

Telefone(s) e-mail: 

III - ESTAGIÁRIO(A) 
Nome: 

CPF/MF: RG: 
Matrícula nº: Curso: Semestre: 
Endereço: 

Telefone(s): e-mail: 
IV - MODALIDADE DO ESTÁGIO: NÃO OBRIGATÓRIO E SUAS ESPECIFICIDADES 

Vigência: de _____/____/_____ até _____/____/_____ 
Horário e Carga horária: (  ) Horário FIXO: das_______ às _______horas,  cumprindo a carga horária de 
semanal de  ____ horas; ou  (  ) OUTRO (descrever)________________________________________, 
cumprindo ____ horas semanais; com  intervalo ou refeição: das____ às ____horas. 
Obrigações de responsabilidade da CONCEDENTE: 

 Seguro:  Apólice de Seguro nº____________ Seguradora:__________________________________  

 Bolsa mensal ou Contraprestação ao (a) ESTAGIÁRIO(A): Valor de R$_______________________ 

 Auxílio Transporte obrigatório. 

V - SUPERVISOR(A) DO ESTÁGIO 
Nome: 

Lotação: Cargo 
Telefone(s) e-mail: 

VI - PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A) 

Nome:  

Telefone(s): e-mail:  Campus:  

VII - CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

CLÁUSULA 1ª - OBJETO: Em conformidade com a Lei 11.788/08 o ESTÁGIO é ato educativo 
supervisionado, visando a preparação do estudante como cidadão e trabalhado,  mediante a aplicação do 
conhecimento adquirido na INSTITUIÇÃO DE ENSINO; tem como requisito estar o educando regularmente 
matriculado em instituição de ensino, conforme define a referida lei, sendo que o ESTÁGIO NÃO 
OBRIGATÓRIO,  objeto deste instrumento é  opcional e ofertado pelo(a)  CONCEDENTE, mediante 
atividades estabelecidas em Plano de Atividades  elaborado pelas três partes signatárias, o qual  é incorporado 
ao presente instrumento, inclusive por meio de aditivos a medida que for avaliado, progressivamente, o 
desempenho do estudante, possibilitando que sua  carga horária seja acrescida à carga horária curricular 
obrigatória do(a) ESTAGIÁRIO(A). 
§ 1º O estágio objeto deste instrumento, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, entre o(a) 
ESTAGIÁRIO(A), o(a) CONCEDENTE e/ou INSTITUIÇÃO DE ENSINO ou sequer com seus dirigentes 
ou prepostos, conforme  o  § 2º do art. 3º da lei referida, em caso de seu descumprimento. 
§ 2º A duração do estágio (cf. item IV), poderá ser eventualmente prorrogada até o limite de 24 (vinte e quatro) 
meses, na forma da lei, mediante instrumento de prorrogação. 



  

Modelo 1 JUR ago/2019  TCE Não Obrigatório, com seguro, opção de bolsa e auxilio  pela Concedente  

 

§ 3º  A carga horária do estágio e seu horário estão definidos no preâmbulo (item IV), ressalvadas  as horas de 
aulas, de provas e de outros trabalhos escolares e as limitações dos meios de transporte, não conflitando com 
nenhum horário de atividade acadêmica, sendo que: a) a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à 
metade nos períodos de avaliação do(a) ESTAGIÁRIO(A) para garantir seu bom desempenho; b) é assegurado 
ao(a) ESTAGIÁRIO(A), sempre que o estágio tiver duração igual ou superior a 01 (um) ano, o recesso 
remunerado de 30 (trinta) dias,  a ser gozado, preferencialmente, durante as férias escolares; e, c) quando o estágio 
tiver  durante inferior a 01 (um) ano, o recesso será proporcional.  
 
CLÁUSULA 2ª -  OBRIGAÇÕES DAS PARTES:  São Obrigações das Partes: 
2.1 - DA UNIDADE CONCEDENTE: a) cumprir todos os dispositivos deste instrumento e  ofertar instalações 
que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, além 
de lhe assegurar as condições relativas à saúde e segurança de trabalho,  nos termos da legislação respectiva; b) 
indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação e experiência profissional na área de conhecimento 
desenvolvida no curso respectivo ao(a) ESTAGIÁRIO(A), para orientação e supervisão, no limite de até dez 
estagiários simultaneamente; c) contratar a favor do(a) ESTAGIÁRIO(A) seguro de acidentes pessoais, cuja 
apólice seja compatível com os valores de mercado, conforme estabelecido neste Termo de Compromisso; d) por 
ocasião do desligamento do(a) ESTAGIÁRIO(A) entregar termo de realização de estágio com indicação resumida 
das atividades desenvolvidas, dos períodos e avaliação de desempenho; e) manter à disposição da fiscalização,  
documentos que comprovem a relação de estágio; f) enviar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com periodicidade 
mínima de 6(seis) meses, o Relatório das Atividades, com vista obrigatória  do(a) ESTAGIÁRIO(A); e, g) nos 
termos do item IV desde instrumento, conceder ao(a) ESTAGIÁRIO(A)  bolsa ou contraprestação pecuniária 
e auxilio-transporte. 
2.2 -  DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: a) avaliar as instalações da parte CONCEDENTE e sua adequação à 
formação cultural e profissional do(a) ESTAGIÁRIO(A); b) indicar  Professor(a) Orientador(a) da área a ser 
desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do(a) 
ESTAGIÁRIO(A); c) exigir do educando a apresentação periódica não superior a seis meses, do relatório das 
atividades; d) zelar pelo cumprimento do presente  instrumento e elaborar normas complementares de 
instrumentos de avaliação dos estágios dos educandos; e, e) comunicar à(ao) CONCEDENTE, no início do 
período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.  
2.3 - DO(S) ESTAGIÁRIO(A): a) cumprir integralmente este instrumento, o Plano de Atividades do 
Estágio, as normas e os regulamentos internos da CONCEDENTE e da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, sob 
pena de rescisão do presente instrumento e responsabilização decorrente de sua inobservância, arcando, inclusive 
com perdas e danos materiais e morais,  quando constatados; b) informar à CONCEDENTE,  de imediato e por 
escrito, qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula na INSTITUIÇÃO DE ENSINO, bem 
como impossibilite a continuidade do estágio, reconhecendo ser responsável por qualquer despesa e/ou  
consequências causadas pela falta desta informação. 
 
CLÁUSULA 3ª DISPOSIÇÕES GERAIS: 3.1 - Qualquer das partes poderá denunciar o presente instrumento, 
por escrito, com 07 (sete) dias de antecedência. 3.2 - Qualquer alteração deste Termo será feita mediante Aditivo, 
com a anuência das partes designadas nos itens I, II, e III, deste instrumento; 3.3 - De comum acordo com as 
condições pactuadas, as partes: a)  estabelecem a vigência deste instrumento, no período de  realização do 
estágio não podendo ultrapassar 24 meses, salvo nas hipóteses previstas na lei; b) elegem o foro da Comarca 
de São José dos Campos, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir questões 
decorrentes deste instrumento; e, c)  assinam este em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as 
respectivas testemunhas.  São José dos Campos, ____ de _______________de_______. 

 
 
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

UNIDADE CONCEDENTE 
 

ESTAGIÁRIO(A) 
 

1ª TESTEMUNHA: SUPERVISOR(A) ESTÁGIO  
 

2ª TESTEMUNHA:  PROFESSOR(A) ORIENTADOR 
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PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

I - INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVAP 

Unidade Universitária: 

Diretor(a): 

Professor(a) Orientador(a):  

II - ALUNO(A) ESTAGIÁRIO(A) 

Nome: 

Curso: 

III - CONCEDENTE DO ESTÁGIO  

Nome (empresa ou do Profissional Liberal):  

Supervisor do Estágio: 

Formação do Supervisor:  

Registro profissional (Para as profissões que exigem Registro Profissional para o exercício das atividades, a informação do nome do Conselho/Ordem e do 

número de registro são obrigatórios) 

Conselho/Ordem/nº. do Registro: 

Área de atuação:  

IV - OBJETIVOS DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 
Indicar  os objetivos do estágio tendo em vista sua contribuição para: 
(i) a realidade em que se insere o estágio 
(ii) as metas previstas para a etapa específica de formação em que se insere o estágio 
Indicação dos objetivos: 

 

 

V - ATIVIDADES DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 
As atividades que deverão ser desenvolvidas pelo aluno no campo de estágio, com detalhamento dos Procedimentos, em conformidade com a área de formação 
do estagiário.  
Descrição: 
 

 

 

VI - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 
Definição dos critérios e procedimentos de avaliação 

 
 

VII - RELATÓRIOS 
Indicar a previsão das datas de entrega/postagem do(s) relatório(s) e outros instrumentos de avaliação do estágio. 

 

 

 
São José dos Campos, ___/___/______ 

DIRETOR DA UNIDADE 
UNIVERSITÁRIA  

 

REP. LEGAL DA UNIDADE 
CONCEDENTE 

 

ESTAGIÁRIO(A) 
 

SUPERVISOR(A) DE ESTÁGIO 
 

PROFESSOR(A) ORIENTADOR  
 

. 


