FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS
Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação
Diretoria de Extensão
Coordenação de Estágio

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Razão Social: Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS
CNPJ: 01.637.536/0001-85
End.: Quadra 108 Sul, Alameda 11, Lote 03
Cidade: Palmas

Bairro: Centro

Estado: Tocantins

Representada por: Márcia Izabel Barbosa Soares

CEP: 77.020-122

Fone: (63)3218-2935

Cargo: Pró-Reitora de Extensão e Pós-Graduação

Resp. pela assinatura do TCE: Coordenador (a) do Pólo/Eadcon
Professor (a) Orientador (a):

CONCEDENTE
Razão Social:
CNPJ:
End.:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado:

Fone:

Representada por:

Cargo:

Resp. pela assinatura no TCE:

Cargo:

Profissional Responsável:

Função:

ESTAGIÁRIO
Nome:
CPF:

RG:

End.:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado:

Fone:

Curso:

Período:

Celebram as partes TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO,
segundo as condições estabelecidas nas seguintes Cláusulas:

1

OBS:

1ª via - Empresa;

2ª via Coordenador de Pólo

3ª via – Estagiário (a)

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS
Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação
Diretoria de Extensão
Coordenação de Estágio

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1

Constitui objeto do presente Termo de Compromisso a normatização da
relação jurídica entre a CONCEDENTE e o(a) ESTAGIÁRIO(A), com a
assinatura obrigatória do INTERVENIENTE para realização de estágio
curricular, com fundamento nas disposições da Lei de Estágio nº. 11.788,
de 25 de setembro de 2008, Regulamento de Estágio Curricular e
Residência Social da UNITINS e Manual de Orientações do Estágio de cada
curso de graduação.

1.2

O estágio curricular será realizado nos termos do CONVÊNIO Nº
_______/_____ celebrado dia ______ de _______________ de ________.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO e ARQUIVO
2.1 O estágio curricular, planejado em conformidade com o currículo do curso,
será executado de acordo com a programação estabelecida no Plano de
Trabalho de Estágio, previamente elaborado de acordo com o Manual de
Orientações de Estágio de cada curso, segundo as Portarias nº. 2.145, de 16
de julho de 2004, nº. 1.047, de 07 de novembro de 2007 e Portaria Normativa
nº.40, de 12 de dezembro de 2007, do MEC.
2.2 A Avaliação final do estágio será feita pela INTERVENIENTE, através dos
Professores
Orientadores
e
pela
CONCEDENTE
através
do
Supervisor/Orientador, os quais farão o julgamento do relatório final elaborado
pelo estudante com base nas atividades executadas durante o período de
estágio.
2.3 A documentação pertinente ao estágio realizado, depois de avaliado, ficará
arquivada no Pólo, sob a responsabilidade do Coordenador de Pólo, de
acordo com as Portarias nº. 1.047, de 07 de novembro de 2007 e Portaria
Normativa nº40, de 12 de dezembro de 2007, do MEC.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1 Fica compromissado que o estágio curricular terá início em ___/___/___ e
término em ____/___/___, e, conforme dispõe o art. 3º, da Lei de Estágio nº
11.788, de 25 de setembro de 2008, não acarretará vínculo empregatício de
qualquer natureza.
3.2 A conclusão ou abandono do curso, bem como o trancamento de matrícula
constituem motivos para cessação automática deste Instrumento.

1

OBS:

1ª via - Empresa;

2ª via Coordenador de Pólo

3ª via – Estagiário (a)
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CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E HORÁRIO
4.1

As atividades de estágio curricular a serem cumpridas pelo(a)
ESTAGIÁRIO(A) serão desenvolvidas no(a) CONCEDENTE- CAMPO DE
ESTÁGIO, com jornada semanal de ____ horas.

CLÁUSULA QUINTA
AVALIAÇÃO

–

DA

SUPERVISÃO,

ACOMPANHAMENTO

E

5.1 O estágio curricular será supervisionado, acompanhado e avaliado em
conformidade com o currículo do curso, competindo:
I – à CONCEDENTE - CAMPO DE ESTÁGIO, por intermédio do
Supervisor/Orientador,
supervisionar,
acompanhar
e
auxiliar
o(a)
ESTAGIÁRIO(A) na execução das atividades no ambiente de trabalho,
proporcionar todas as oportunidades e condições necessárias para o pleno
cumprimento das ações previstas no Plano de Trabalho; assinar relatórios; emitir
parecer para fins de avaliação, manifestando sobre o desenvolvimento do estágio
e o desempenho do(a) ESTAGIÁRIO(A).
II – ao ESTAGIÁRIO(A), manter conduta ética, observar e obedecer as normas
internas do CAMPO DE ESTÁGIO; cumprir a programação estabelecida;
elaborar, assinar e entregar relatórios ao Colaborador Externo, no prazo
estabelecido; comunicar, de imediato e por escrito, ocorrência de qualquer fato
que interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula na UNITINS.
III – à UNITINS, na qualidade de interveniente, por intermédio do Professor
Orientador, acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas e
proceder à avaliação de rendimento do estagiário, com base em relatórios e
parâmetros inerentes à formação escolar e à habilitação profissional, de acordo
com as Portarias nº. 1.047, de 07 de novembro de 2007 e Portaria Normativa
nº.40, de 12 de dezembro de 2007, do MEC.
CLÁUSULA SEXTA – DO SEGURO
6.1 Na vigência deste Termo de Compromisso, o(a) ESTAGIÁRIO(A) estará
incluído na Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais nº. 1208118, que a
parceira EADCON mantém com a Seguradora CHUBB DO BRASIL CIA DE
SEGUROS.

1

OBS:

1ª via - Empresa;

2ª via Coordenador de Pólo

3ª via – Estagiário (a)
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO
7.1

O presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório poderá ser
denunciado a qualquer tempo, por qualquer um dos partícipes, desde que
haja comunicação escrita de um partícipe ao outro, com antecedência
mínima de 30(trinta) dias, ou ainda, rescindido de pleno direito por
descumprimento de quaisquer uma das suas cláusulas.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO
8.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato, as partes
elegem o foro da comarca de (cidade/estado).
E, por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente Termo de
Compromisso em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo identificadas.
Cidade/Estado, ______ de ____________ de 200___.

ESTAGIÁRIO(A)
Assinatura

Testemunhas:
NOME:
CPF:

1

OBS:

1ª via - Empresa;

CONCEDENTE
Carimbo e Assinatura

INTERVENIENTE
UNITINS/PÓLO PRESENCIAL
Carimbo e Assinatura
NOME:
CPF:

2ª via Coordenador de Pólo

3ª via – Estagiário (a)

