
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, VISANDO A FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. 

 

Unidade Concedente (local do estágio) Razão social _______________________________________________________neste ato 

representado(a) por _________________________________________________ na qualidade de _______________________________________ 

inscrita no CNPJ/MF sob n. ____________________________situada à Rua/Av.________________________________________________  

________________________  nº_________ telefone (___________________)_____________________na cidade de 

_______________________________ Estado ____________________, doravante denominada CONCEDENTE. 

Estudante:_____________________________________________RG nº: ________________CPF nº:______________________, data de 

nascimento: _______/______/______, regularmente matriculado(a) no(a) _____________ano/série do curso 

______________________________, nº de  Matrícula ________________________, da Universidade Estadual de Londrina, residente e 

domiciliado (a) na Rua/Av. _______________________________________________________nº ________na cidade  de 

__________________________, Estado ________, telefone (____________________) ____________________________, doravante 

denominado(a) ESTAGIÁRIO(A), celebram o presente Termo de Compromisso, mediante as cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira – A CONCEDENTE compromete-se a conceder ao(a) Estagiário(a) oportunidade de receber treinamento específico como 

prática dos ensinamentos teóricos que recebe na Universidade. 

Cláusula Segunda – O (a) ESTAGIÁRIO (a), compromete-se a: 

I - cumprir o estágio, de acordo com o estabelecido na Cláusula Terceira, em jornada compatível com o seu horário escolar;   

II - cumprir fielmente o programa de estágio, comunicando a CONCEDENTE, em tempo hábil sua impossibilidade de  desenvolve-lo, quer quanto 

aos aspectos técnicos relacionados ao estágio propriamente dito, quer quanto aos horários e duração, fixados no presente Termo de Compromisso; 

III -  responsabilizar-se pelas perdas e danos que venham a ser causados, em conseqüência da inobservância das Normas Internas da 

CONCEDENTE e/ou condições constantes do presente Termo; 

IV -  apresentar, na forma e segundo os padrões estabelecidos, relatório sobre as atividades de estágio a CONCEDENTE.   

Cláusula Terceira – O estágio será desenvolvido no(s) seguinte(s) dia(s) da semana e horário(s):      

__________________________________________________________________________________________, tendo que realizar (o)a 

estagiário(a) ____________ (     ______________   ) horas por semana. 

Parágrafo Primeiro: Qualquer mudança em relação ao horário do estágio, estabelecido na Cláusula Terceira, deverá resultar de prévio 

entendimento entre a CONCEDENTE e o (a) ESTAGIÁRIO (a), ficando ressalvada a possibilidade de o estágio compreender atividades tanto 

internas como externas. 

Cláusula Quarta: A CONCEDENTE assegura ao estagiário, conforme a Lei  nº 11.788 de 25 de Setembro de 2008, art. 13, período de recesso de 

30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. Este recesso deverá ser remunerado, quando o estagiário receber 

bolsa ou outra forma de contraprestação e ser proporcional nos casos em que o período de estágio seja inferior a 1(um) ano. 

Cláusula Quinta – Nos termos do art. 3° da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, o estágio não caracterizará vínculo empregatício de qualquer natureza 

com a CONCEDENTE. 

Cláusula Sexta: Este estágio é parte integrante do currículo do (a) estudante e está vinculado a disciplina de 
1EST178 (código da disciplina de EST ou similar) 

Cláusula Sétima – O estágio, objeto do presente Termo de Compromisso, terá a duração de ______/______/______ a  03/08/18  O termo de 

compromisso pode ser interrompido a qualquer momento pela CONCEDENTE e ou pelo (a) ESTAGIÁRIO (A), mediante simples comunicação 

por escrito de uma parte a outra, a ser feita com 05 (cinco) dias de antecedência. 

Cláusula Oitava – O presente Termo de Compromisso está vinculado ao convênio celebrado entre a Universidade Estadual de Londrina e a 

CONCEDENTE em ______/_______/______ . (Lei nº 11.788 de 25/09/2008 Art. 8ª). 

Cláusula Nona – Na vigência do presente Termo de Compromisso de estágio o (a) ESTAGIÁRIO (A) estará incluído (a) na cobertura de Seguro 

Contra Acidentes Pessoais, proporcionada pela apólice n° 2000037 da Seguradora Seguros SURA S/A sob responsabilidade de Universidade 

Estadual de Londrina. 

Cláusula Décima – Subscreve o presente Termo de Compromisso como interveniente a Universidade Estadual de Londrina, à qual, através de 

seus docentes procederá a supervisão do estágio a ser desenvolvido. 

Cláusula Décima primeira – Fica eleito o Foro da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, para dirimir eventuais dúvidas que surgirem em 

decorrência do presente compromisso, uma vez esgotadas todas as possibilidades de entendimento amigável entre as partes. 

E por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 04 (QUATRO) vias de igual teor.                                            

  

 Londrina,      ___      de           ____                             de  2018.  

 

 

_____________________________________                                                      ________________________________________                                                     

ESTAGIÁRIO (A)                                                                                             UNIDADE CONCEDENTE 
                                  (assinatura)                                                                                                     (carimbo e assinatura) 

 

 
_________________________________________                                        ______________________________________________ 

      DOCENTE DA DISCIPLINA DE EST                                                                          INTERVENIENTE - UEL 
Conforme cláusula 6ª do Termo de Estágio                 PROGRAD OU COORD. DE ESTÁGIO MEDIANTE DELEGAÇÃO. 

             (nome e/ou carimbo e assinatura)                                                                                  (carimbo e assinatura) 


