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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

CURRICULAR OBRIGATÓRIO 
(Licenciatura) 

 
Nome da Empresa, com endereço na ............................................................................. inscrita no CNPJ nº ............................ 
representado neste  por seu representante abaixo assinado, doravante denominado CONCEDENTE, e «NomeEstagiário», aluno(a) 
regularmente matriculado(a) na  ....ª Fase do Curso de ............................ e na disciplina de ...................................., doravante 
denominado ESTAGIÁRIO, acordam entre si as cláusulas e condições que regerão este TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO, que segue também assinado pela UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC , mantida pela 
Fundação Educacional de Criciúma – FUCRI, representada pelo Coordenador do Curso de .............................., Professor (a) 
................................................. doravante denominada UNESC . 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto 
 
Constitui objeto do presente instrumento a formalização de estágio curricular obrigatório, a ser realizado pelo ESTAGIÁRIO junto à 
CONCEDENT E, nos termos da Lei nº 11.788/2008 e conforme as cláusulas e condições do Convênio firmado entre UNESC e 
CONCEDENT E em ___________  e que estabelece condições básicas para a concessão  de estágios. 
 
Parágrafo único: o estágio será realizado, ainda, segundo o que determinam as normas institucionais pertinente às atividades de 
estágio. 
 
CLÁSULA SEGUNDA – Das condições de estágio 
 
O estágio será desenvolvido conforme as condições que seguem: 
 
a) Atividades a serem desenvolvidas: 
b) Período em que se realizará o estágio: 
c) Horário de atividades: de segunda a sexta-feira, das ............ as ................. 
d) Supervisor de Estágio da CONCEDENT E: 

g.1) Nome: 
g.2) Cargo/Função: 
g.3) Registro Profissional: 

e) O estagiário está segurado contra acidentes pessoais, pela Apólice n.............................. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Das obrigações da CONCEDENTE 
 
Caberá à CONCEDENTE:  
a) Permitir que o ESTAGIÁRIO realize as atividades de estágio previstas; 
b) Proporcionar ao ESTAGIÁRIO atividades de aprendizagem prática, técnica, cultural e de relacionamento humano; 
c) Informar por escrito a UNESC, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, qualquer interrupção do estágio; 
d) Avaliar o desempenho do ESTAGIÁRIO, preenchendo instrumento de avaliação enviado pela UNESC; 
e) Indicar um(a) supervisor(a) formada ou com experiência na área, para acompanhar e avaliar as atividades do  ESTAGIÁRIO; 
f) Oportunizar ao estagiário acesso a documentos, sobretudo ao PPP e às estruturas administrativas da escola, propiciando 

inseri-lo no cotidiano escolar; 
g) Disponibilizar ao estagiário o quadro de horários e o calendário escolar, de modo a oferecer condições satisfatórias ao 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas no período de estágio; 
h) Proporcionar ao ESTAGIÁRIO, orientações técnico-pedagógicas e de relacionamento humano durante o desenvolver das 

atividades de estágio; 
i) Promover encontros com o grupo de estagiários de modo a inseri-los adequadamente na realidade e na dinâmica do campo de 

estágios referente à concedente; 
j) Incentivar a participação do grupo de estagiários em atividades técnico-científicas realizadas pela concedente: cursos, 

palestras, reuniões, feiras, amostras, entre outras, a fim de contribuir na sua formação acadêmica; 
k) Definir o número de estagiários que receberá a cada semestre letivo, conforme calendário acadêmico da UNESC, por disciplina; 
l) Informar, antecipadamente, no prazo mínimo de 04 (quatro) meses, à UNESC, a intenção de desistência do estabelecimento 

como Escola-Pólo de Estágios, no caso de Concedente credenciado como Escola-Pólo, dos cursos de licenciaturas da UNESC; 
m) Participar de encontros para avaliação do desempenho do estagiário, organizados em parceria com a UNESC, no decorrer do 

período de estágio. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Das obrigações do ESTAGIÁRIO 
 
Caberá ao ESTAGIÁRIO: 
a) Desenvolver as atividades previstas no projeto de estágio apresentado ao professor orientador/responsável; 
b) Observar as normas internas da CONCEDENTE e as normatizações da UNESC, no que se refere às atividades de estágio; 
c) Preencher e entregar periodicamente, ou sempre que solicitado, à UNESC instrumento de avaliação fornecido pela mesma. 
d) Elaborar e entregar à UNESC Relatório de Estágio ao final do semestre cursado. 
e) Cumprir o cronograma e a programação do estágio, estabelecidos sob a orientação da UNESC, em comum acordo com a 

CONCEDENT E; 
f) Participar e contribuir ativamente em atividades pedagógico-científicas realizadas pela CONCEDENTE; 
g) Observar as normas internas da CONCEDENTE e as estabelecidas para a realização do estágio; 
h) Apresentar e discutir com a CONCEDENTE os resultados obtidos nas atividades realizadas durante o estágio; 
i) Apresentar propostas de socialização dos resultados do estágio para a comunidade escolar; 
j) Elaborar e apresentar à UNESC, relatórios parciais e/ou final de acordo com os Manuais de Procedimentos de Estágios de 

cada curso. 
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CLÁUSULA QUINTA – Das obrigações da UNESC 
 
Caberá à UNESC: 
a) Indicar Professor Orientador/Responsável; 
b) Encaminhar à CONCEDENTE instrumentos de avaliação e freqüência do ESTAGIÁRIO; 
c) Promover a avaliação do estágio; 
d) Manter "Seguro Contra Acidentes Pessoais", em favor do ESTAGIÁRIO. 
e) Acompanhar, por meio do Professor Orientador/Responsável, o ESTAGIÁRIO através de orientações permanentes, de 

observações diretas sempre que possível e/ou necessário e das avaliações feitas pela CONCEDENTE; 
f) Prestar informações à CONCEDENTE sobre o estagiário quando se fizer necessário; 
g) Resolver questões que surgirem durante a realização do estágio, em conjunto com a CONCEDENT E.  
h) Promover encontros de avaliação do estágio, envolvendo a CONCEDENTE, o ESTAGIÁRIO e a UNESC.  
i) Propor encontros coletivos para as escolas participantes em forma de cursos, palestras, mini-cursos e oficinas, dentre outros. 
j) Promover encontros para avaliação do desempenho do estagiário, organizados em parceria com a CONCEDENT E, no decorrer 

do período de estágio. 

Parágrafo único: O Professor Orientador/Responsável que realizará o acompanhamento e avaliação das atividades do 
ESTAGIÁRIO será <<PROFESSORORIENTADOR>>, docente do curso <<CURSO>>. 
 
CLÁUSULA SEXTA – Das avaliações 

As avaliações do ESTAGIÁRIO por parte da CONCEDENTE, preenchidas na presença do mesmo, pelo Supervisor de Estágio, 
serão realizadas a cada <<PERIODICIDADE>> meses, e validadas pelo Professor Orientador/Responsável em conjunto com o 
ESTAGIÁRIO, e incorporadas posteriormente ao presente Termo de Compromisso mediante aditivos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Da inexistência de vínculo empregatício 

Nos termos do Art. 3º do Lei nº 11.788/2008, o ESTAGIÁRIO não terá vínculo empregatício com a CONCEDENTE ou com a 
UNESC. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Da vigência e da Rescisão 

O presente TERMO DE COMPROMISSO terá vigência até ........................., podendo ser prorrogado mediante entendimento entre 
todos os contratantes CONCEDENTE, ESTAGIÁRIO E UNESC, não podendo ultrapassar o limite de 2 (dois) anos. 

Parágrafo único: Consistem motivos para a rescisão do presente TERMO DE COMPROMISSO: 
a) a conclusão, abandono, troca de curso ou trancamento de matrícula; 
b) o descumprimento de qualquer condição estabelecida no presente instrumento; 
c) acordo entre CONCEDENTE e ESTAGIÁRIO; 
d) unilateralmente, mediante solicitação da CONCEDENTE ou do ESTAGIÁRIO. 
 
Para que produzam os efeitos legais, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, cabendo a primeira à 
CONCEDENT E, a segunda ao ESTAGIÁRIO e a terceira à UNESC. 
 
Criciúma,  «data» 
 
 
 
 
CONCEDENTE UNESC                 ESTAGIÁRIO 
 
 
 
 
ANEXOS: 

1) Avaliação das instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do 
educando. 

2) Plano de Atividades do Estagiário 
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