TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – CONDECENTE PROFISSIONAL LIBERAL
Instrumento jurídico de que tratam o art. 3º e o art. 7º da Lei 11.788/08, em de decorrência do Acordo de
Cooperação celebrado pela Unidade Concedente <<Nome da empresa>> e a FVE/UNIVAP, em
<<dia/mês/ano>>.

Aos .... dias do mês de ................ de ............, na cidade de São José dos Campos, neste ato, as partes a
seguir nomeadas:
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO – FVE, mantenedora da UNIVERSIDADE DO VALE DO
PARAÍBA – UNIVAP - FVE/UNIVAP
Endereço: Praça Cândido Dias Castejón, 116
Bairro: Centro
CEP: 12245-720
Cidade: São José dos Campos
UF: SP
Fone: (12) 39471000
CNPJ: 60.191.244/0001-20
Representada por: ................................................. Cargo: Diretor da Faculdade de .........................

CONCEDENTE
Nome do Profissional Liberal: .............
Registro no Órgão de Classe nº:.......
Endereço: .....................
CEP: ............
Cidade: ........................

UF: ....

Bairro: .....
Fone: (...) ..................

ESTAGIÁRIO
Nome: .........................
Endereço: ............................................
Bairro: ....................
CEP: .............
Cidade: .................................. UF: ........
Fone: (...) ................
Regularmente matriculado: ....º ano do Curso de ......................................................................
Matrícula: .............................................
CPF: ..............................................
Data de Nascimento: ...../...../..........

Celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, convencionando as cláusulas
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Este instrumento tem por objetivo formalizar as condições para a realização de
ESTÁGIO DE ESTUDANTE, e particularizar a relação jurídica especial existente entre a FVE/UNIVAP, o
ESTAGIÁRIO e a CONCEDENTE, caracterizando a não vinculação empregatícia, nos termos da legislação
vigente.
CLÁUSULA SEGUNDA – O ESTÁGIO DE ESTUDANTES, obrigatório ou não, é de interesse curricular e
pedagogicamente útil, nos termos da Lei nº 11.788/08 e da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação
Nacional) e sua regulamentação.
CLÁUSULA TERCEIRA – Ficam compromissadas entre as partes as seguintes CONDIÇÕES PARA A
REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO:
a) Vigência de: ....../....../.......... até ....../....../.......... .
b) Horário das ...h. às ..... h., totalizando ...... horas mensais.
c) Apólice de Seguro nº ........................ da empresa seguradora: ..............................
d) Bolsa auxílio R$ ................ ( ............................. reais) por mês que o estagiário cumprir.
e) Supervisor do Estágio: ...........<NOME>.......................
Cargo: ..............
f) Professor Orientador: ...........<NOME>..................
CLÁUSULA QUARTA – Na vigência do presente Termo, o ESTAGIÁRIO está incluído na cobertura do
SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, de responsabilidade da CONCEDENTE, conforme
Certificado Individual de Seguro, fornecido ao ESTAGIÁRIO.

CLÁUSULA QUINTA – Cabe à FVE/UNIVAP, nos termos do art. 7º da Lei nº 11.788/08:
a) orientar, supervisionar e avaliar o estágio, visando à contemplação do ensino e da aprendizagem;
b) avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional
do educando;
c) indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo
acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;
d) exigir do Estagiário a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e) zelar pelo cumprimento do termo de compromisso e, reorientar o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
f) elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
g) comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de
avaliações escolares ou acadêmicas.
CLÁUSULA SEXTA – Cabe à CONCEDENTE:
a) proporcionar ao ESTAGIÁRIO atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, compatível com
o Curso que se refere;
b) proporcionar à FVE/UNIVAP, sempre que solicitado, subsídios que possibilitem o acompanhamento, a
supervisão e avaliação do ESTÁGIO;
c) designar um supervisor com formação ou experiência profissional na área de conhecimento
desenvolvida no curso do estagiário para o acompanhamento de suas atividades;
d) disponibilizar ao ESTAGIÁRIO o Relatório de Acompanhamento de Estágio, periodicamente;
e) disponibilizar para as FVE/UNIVAP, com periodicidade mínima de 6(seis meses), relatório de atividades,
para acompanhamento, avaliação, supervisão e controle do Estágio;
f) notificar ao ESTAGIÁRIO da rescisão do presente instrumento, quando solicitada pela FVE/UNIVAP;
g) notificar ao ESTAGIÁRIO e à FVE/UNIVAP, a cessação de suas responsabilidades legais, técnicas e
administrativas, inclusive quanto ao Seguro de Acidentes Pessoais do estudante em estágio, caso
identifique violação dos compromissos aqui assumidos, por quaisquer das partes.
CLÁUSULA SÉTIMA – Cabe ao ESTAGIÁRIO:
a) cumprir com todo empenho e interesse, toda a programação estabelecida para o seu ESTÁGIO;
b) observar e obedecer às normas internas da CONCEDENTE;
c) preencher, obrigatoriamente, o Relatório de Acompanhamento do Estágio, quando solicitado;
d) informar de imediato e por escrito, à CONCEDENTE, qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele
sua matrícula na FVE/UNIVAP;
e) manter atualizado junto à CONCEDENTE, seus dados cadastrais e escolares;
f) encaminhar, obrigatoriamente, à FVE/UNIVAP, e à CONCEDENTE, uma via do presente instrumento,
devidamente assinado pelas partes;
g) inteirar-se dos termos do Acordo de Cooperação com a entidade que o recebe, bem como da Lei nº
11.788/08, disponível do site www.univap.br/estagio.

CLÁUSULA OITAVA – O Plano de Atividades, elaborado entre a FVE/UNIVAP, o CONCEDENTE e

o ESTAGIÁRIO, a que se refere o parágrafo único do artigo 7º inciso VII da Lei 11.788/2008, será
incorporado ao presente termo de compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado,
progressivamente, o desempenho do estudante.
CLÁUSULA NONA – O presente instrumento pode ser prorrogado através da emissão de um TERMO
ADITIVO ou ser denunciado a qualquer tempo, mediante comunicação escrita, pela FVE/UNIVAP ou pelo
ESTAGIÁRIO.
Parágrafo único – A conclusão ou abandono do curso e o trancamento ou não renovação de matrícula,
bem como o não cumprimento de quaisquer cláusulas do presente TERMO DE COMPROMISSO DE
ESTÁGIO, constituem motivos de imediata rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA – De comum acordo, as artes elegem o foro da Comarca de São José dos Campos,
renunciando, desde logo, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão que
se originar deste Acordo de Cooperação e que possa ser resolvida amigavelmente.
E, por estarem de inteiro e comum acordo, com as condições estabelecidas, as partes assinam o presente
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na
presença das testemunhas também ao final assinadas.

NOME DO PROSSINONAL LIBERAL

NOME DO ESTAGIÁRIO

NOME DO DIRETOR
DIRETOR DA FACULDADE DE ................................DA UNIVAP

PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO

Dados do aluno
Nome do aluno: _______________________________________________________________________
Curso de formação ____________________________________________________________________
Dados da Concedente/Supervisor
Nome da empresa ou do Profissional Liberal: __________________________________________________
Supervisor responsável: _________________________________________________________________
Formação: ___________________________________________________________________________
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: ____________________________
N°. do Registro: ___________________________________________
Área de atuação: _______________________________________________________________________
Objetivos
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.
(...........................................................................................................................................................................)
Descrição das Atividades
Descrição das atividades que deverão ser desenvolvidas pelo aluno no campo de estágio, com
detalhamento dos procedimentos em conformidade com a área de formação do estagiário.
(.............................................................................)
Critérios de Avaliação
Definição dos critérios e procedimentos de avaliação.
Previsão das datas de entrega (postagem) do(s) relatório(s) e outros instrumentos de avaliação do estágio.
(.................................)

São José dos Campos, ___/___/______.

_______________________________
FVE/UNIVAP

_______________________________
CONCEDENTE

_______________________________________
ESTAGIÁRIO

