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SUGESTÃO DE MODELO - Termo de Compromisso de Estágio Não Obrigatório 

 

Dados Variáveis 

 

CONCEDENTE: XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0000-00, com 

sede na Rua/Avenida XXXXXXXXXXXXX, nº XXXX, bairro XXXXXXX, Cidade XXXXXXXXXXXXX, 

Estado XXXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXXXXXXXX, neste ato legalmente representada por seu 

(cargo) Sr. (a) XXXXXXXXXXXXX, nacionalidade XXXXXXXXXXXXX, estado civil XXXXXXXXXXXXX, 

profissão XXXXXXXXXXXXX, portador(a) da RG nº XXXXXXXXXXXXX, Órgão Emissor 

XXXXXXXXXXXXX e CPF nº XXXXXXXXXXXXX, abaixo assinado, doravante denominada de 

EMPRESA CONCEDENTE; 

 

ESTAGIÁRIO: XXXXXXXXXXXXX, nacionalidade XXXXXXXXXXXXX, estado civil XXXXXXXXXXXXX, 

profissão XXXXXXXXXXXXX, portador (a) da RG nº XXXXXXXXXXXXX, Órgão Emissor 

XXXXXXXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliada (o) na Rua/Avenida 

XXXXXXXXXXXXX, nº XXXXXXXXXXXXX, Bairro XXXXXXXXXXXXX, Cidade XXXXXXXXXXXXX, Estado 

XXXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXXXXXXXX, estando devidamente matriculado(a) na Instituição de 

Ensino ora de denominada INSTUIÇÃO DE ENSINO INTERVENIENTE, no curso XXXXXXXXXXXXX, 

com matrícula Registro Acadêmico (RA) XXXXXXX, abaixo assinada, doravante denominado de 

ESTAGIÁRIO; 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 17.455.396/0001-64, estabelecida Av. Prof. Almeida Prado, 532. Cid. Uni-

versitária - Butantã - São Paulo - SP. CEP 05508-901– SP,por seu Representante Legal, abaixo 

assinado, doravante denominada  

INSTITUIÇÃO DE ENSINO INTERVENIENTE; 

 

Celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO, nos 

termos seguintes: 

 

CLÁUSULA 1a - O Termo de Compromisso de Estágio Não Obrigatório refere-se ao cumprimento 

de estágios não obrigatórios, na forma no § 2º do artigo 2º da Lei Federal nº 11.788/2008 e 

os deveres das partes que celebram este TERMO estão previstos nos artigos 7º a 15 da 

referida Lei. 
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CLÁUSULA 2ª - O Estágio Não Obrigatório terá duração por prazo de XXXXXXX (anos ou meses), 

com início em XX/XX/XXX e término em XX/XX/XXX, sendo horário do estágio o período 

compreendido entre ______________(especificar o horário e os dias da semana), cumprindo 

XX horas semanais. 

§1º - Nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à 

metade, para garantir o bom desempenho do estudante. 

§2º - O ESTAGIÁRIO tem direito ao recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente 

durante suas férias escolares sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) 

ano, nos termos do artigo 13 da Lei n. 11.788/2008. 

§3º - A realização de Estágio Não Obrigatório não exime o aluno do cumprimento da carga 

horária correspondente ao Estágio Obrigatório Curricular, quando ele estiver previsto no 

projeto pedagógico do curso em andamento. 

§4º - Nos termos do Regulamento de Estágio e Normas Acadêmicas da INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO INTERVENIENTE, no(s) semestre(s) previstos para a realização do Estágio Obrigatório, 

preferencialmente o aluno deverá cumprir com as exigências de realização deste último. 

 

CLÁUSULA 3a - O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO poderá ser 

eventualmente alterado, desde que realizado pelo uso do Aditivo ou rescindido, sendo que 

qualquer das partes que desejar a rescisão deverá fazê-lo por escrito, obedecendo as 

regulações previstas no Regulamento de Estágio da INSTITUIÇÃO DE ENSINO INTERVENIENTE. 

 

CLÁUSULA 4a - O ESTAGIÁRIO receberá, como bolsa-auxílio, o valor de R$ XXXXXXX (valor por 

extenso) por mês/hora, bem como o auxílio-transporte no valor de XXXXXXX (valor por 

extenso), na forma do artigo 12 da Lei n. 11.788/2008. 

 

CLÁUSULA 5a - A EMPRESA CONCEDENTE, nos termos do art. 9º, IV, da Lei n. 11.788/2008, será 

responsável pelo pagamento do seguro contra acidentes pessoais em favor do ESTAGIÁRIO, 

seguro este cujo número de apólice é ora discriminado, a saber, N° XXXXXXX, sendo 

seguradora a empresa XXXXXXX, com endereço sito na Rua/Avenida XXXXXXX, n° XXXXXXX, 

bairro XXXXXXX, Cidade XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX. 



 3 

 

CLÁUSULA 6a - O ESTUDANTE desenvolverá atividades voltadas pertinentes ao curso, 

respeitando as diretrizes descritas no Projeto Pedagógico. A descrição deverá ser descrita no 

Plano de Atividades de Estágio, documento integrante deste TERMO DE COMPROMISSO, 

sendo válido somente se estiver aprovado e assinado pela EMPRESA CONCEDENTE e pela 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO INTERVENIENTE. 

 

CLÁUSULA 7a - O ESTAGIÁRIO se obriga a cumprir fielmente o descrito no Plano de Atividades, 

comunicando em tempo hábil a impossibilidade de fazê-lo e sendo considerado motivo justo 

do não cumprimento as obrigações escolares (incluindo aulas de dependências e/ ou 

recuperação e outras atividades didáticas), desde que previamente comprovadas. 

 

CLÁUSULA 8a - O ESTAGIÁRIO se obriga a cumprir as normas internas da EMPRESA 

CONCEDENTE, principalmente aquelas relativas ao ESTÁGIO, que o ESTUDANTE declara 

expressamente conhecer. 

 

CLÁUSULA 9ª - O ESTAGIÁRIO responderá pelas perdas e danos decorrentes da inobservância 

das normas internas ou das constantes no presente TERMO. 

 

CLÁUSULA 10ª – O ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO somente poderá ser realizado quando o aluno 

estiver regularmente matriculado na INSTITUIÇÃO DE ENSINO INTERVENIENTE. 

Parágrafo Único – Quando o aluno cancelar a matrícula, realizar o trancamento ou finalize o 

curso, o ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO deve ser cancelado, sendo essa obrigação de 

responsabilidade do aluno, respeitando para tanto as previsões descritas no Regulamento de 

Estágio da INSTITUIÇÃO DE ENSINO INTERVENIENTE. 

 

CLÁUSULA 11ª - O ESTAGIÁRIO declara concordar com as normas da EMPRESA CONCEDENTE 

quanto ao acompanhamento e a avaliação de seu desempenho e aproveitamento. 

 

CLÁUSULA 12ª - O ESTÁGIO não cria vínculo empregatício de qualquer natureza. 
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CLÁUSULA 13ª - A jornada de atividade em ESTÁGIO, a ser cumprida pelo estudante, deverá 

compatibilizar-se com o seu de realização do curso na INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

INTERVENIENTE.  

 

CLÁUSULA 14ª - O ESTAGIÁRIO entregará à EMPRESA CONCEDENTE seu atestado de matrícula 

renovado a cada semestre letivo, a fim de demonstrar sua matrícula e sua frequência efetiva. 

 

CLÁUSULA 15ª - Tanto a INSTITUIÇÃO DE ENSINO INTERVENIENTE quanto a EMPRESA 

CONCEDENTE deverão acompanhar a sistemática de organização, orientação, supervisão e 

avaliação do estágio realizado. 

 

CLÁUSULA 16ª - Constituem motivos para a cessação automática do presente instrumento a 

conclusão do curso, trancamento do curso ou o abandono no qual ESTAGIÁRIO tem vínculo. 

Parágrafo Único - Também ocorrerá rescisão automática em razão de descumprimento das 

normas pactuadas neste documento, normas internas da EMPRESA CONCEDENTE e da 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO INTERVENIENTE 

 

CLÁUSULA 17ª - Na conclusão do período de ESTÁGIO, o aluno fica obrigado a encaminhar 

para INSTITUIÇÃO DE ENSINO INTERVENIENTE o relatório final de estágio, obedecendo para 

tanto as orientações descritas nos regulamentos e normas da INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

INTERVENIENTE. 

 

CLÁUSULA 18ª - Na Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Capital, para dirimir quaisquer 

dúvidas decorrentes deste instrumento. 

 

Por ser expressão da verdade, o presente é subscrito com data, pelas partes identificadas no 

preâmbulo, bem como na presença de duas testemunhas, ao final, assinadas, para os devidos 

fins e efeitos de direito. 

Cidade, data________. 
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Nome do Representante da  
Empresa Concedente: 

 
______________________________________________ 

Assinatura do Representante da  
Empresa Concedente: 

 
______________________________________________ 

 
Nome do Aluno:  

______________________________________________ 

Assinatura do Aluno:  
______________________________________________ 

 
Nome do Representante da Instituição 
de Ensino 

 
______________________________________________ 

Assinatura do Representante da 
Instituição de Ensino 

 
______________________________________________ 

 

 

 

TESTEMUNHAS  

Nome: ________________________ Nome: ________________________ 

RG: ________________________ RG: ________________________ 

CPF: _________________________ CPF: _________________________ 

 


