
ALUNO DE OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA  
ALUNO DE OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE  

                                                              
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, sediada à Rua XV de Novembro n.º. 1299 Curitiba CEP 80020-300 PR CNPJ 75.095.679/0001-49, Fone 
3310-2656 ou 3310-2675, doravante denominada PARTE CONCEDENTE e de outro lado, ________________________________________________ 
RG n.º. __________ CPF nº. ______________, estudante do ______ano do Curso de ________________________, Nível  Médio ou  Superior, da 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO______________________Matrícula n.º ______________, residente à Rua________________________________________ 
,n.º_________na Cidade de _______________, Estado ______CEP _________________Fone______________ Data de Nascimento ______/______/_____ 
doravante denominado (a) Estagiário (a), com interveniência da Instituição de Ensino, celebram o presente Termo de Compromisso, em consonância com o 
Art. 82 da Lei nº. 9394/96 – LDB, a Lei nº. 11.788, a Orientação Normativa nº. 07/08 – MPOG, Instrução Normativa 01/13-CEPE  e mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA-     As atividades a serem desenvolvidas durante o estágio constam de programação acordada entre as partes – Plano de 

Atividades Estágio- Ficha Nº 1, no verso – e terão por finalidade propiciar ao Estudante uma experiência acadêmico-
profissional em um campo de trabalho determinado, visando: 
a) o aprimoramento técnico-científico em sua, formação; 
b) a maior proximidade do aluno, com as condições reais de trabalho, por intermédio de práticas afins com a natureza e 
especificidade de cada curso; 
c) a realização de Estagio NÃO OBRIGATÓRIO.  

CLÁUSULA SEGUNDA-       Nos termos da Lei nº 11.788/08, as atividades do estágio não poderão iniciar antes de o Termo de Compromisso 
de Estágio ter sido assinado por todos os signatários indispensáveis, não sendo reconhecido, validado e 
remunerado, com data retroativa; 

CLAUSULA TERCEIRA -  O estágio será desenvolvido no período de   ______ / _____ / _____  ______ / _____ / _____  , no horário das_____        
h  às ______     h, num total de _____h semanais (não podendo ultrapassar a 30 horas semanais), compatíveis com o 
horário escolar  e podendo ser prorrogado até o prazo máximo de 02 anos, através da emissão de Termo Aditivo. 

Parágrafo Primeiro - Cada renovação de estágio está condicionada à aprovação do relatório de atividades do período anterior pelo 
Professor (a) Orientador (a) da instituição de Ensino. O relatório deverá conter a assinatura do Supervisor de 
Estágio da Parte Concedente e do Estagiário. 

Parágrafo Segundo -     Em caso do presente estágio ser prorrogado, o preenchimento e a assinatura do Termo Aditivo deverão ser 
providenciados antes da data de encerramento, contida na Cláusula Terceira neste Termo de Compromisso; 

Parágrafo Terceiro -  Nos períodos de avaliação ou verificações de aprendizagem pela Instituição de Ensino, o estagiário poderá solicitar a 
Parte Concedente, redução de carga horária, mediante apresentação de declaração, emitida pela Instituição de Ensino, 
com antecedência mínima de 05(cinco) dias úteis; 

Parágrafo Quarto  - É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio Não Obrigatório tenha duração igual ou superior a 02 (dois) 
semestres, período de recesso de 30 (trinta dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares, sendo 
permitido seu parcelamento em até 03 (três) etapas, devendo ser remunerado; os dias de recesso serão considerados de 
maneira proporcional, na hipótese de estagio inferior a 02 (dois) semestres; 

CLÁUSULA QUARTA - No caso de Estágio Não Obrigatório, não será permitido ao Estagiário acumular estágios, bem como o 
recebimento de bolsa e/ou auxílio financeiro da mesma e/ou mais de uma fonte pagadora. 

CLÁUSULA QUINTA-         Na vigência deste Termo de Compromisso o Estagiário será protegido contra Acidentes Pessoais, providenciado pela 
UFPR e representado pela Apólice n.º _____________ da Companhia _______________________. 

CLÁUSULA SEXTA-        Durante o período de Estágio Não Obrigatório, o estudante receberá uma Bolsa Auxilio, no valor de 
R$______________, bem como beneficio auxilio transporte no valor de R$ 6,00 (seis reais) por dia útil;  

Parágrafo Primeiro -  A comunicação referente à frequência e rescisão, deverá ser encaminhada diretamente ao DAP/ PROGEPE/ 
UFPR, sendo de inteira responsabilidade do/a supervisor/a do presente estágio; 

Parágrafo Segundo -  Ocorrendo rescisão, término ou abandono do estágio, sem que haja a possibilidade de interromper o pagamento dentro 
do prazo hábil, fica o estagiário/a obrigado a devolver os valores recebidos indevidamente, referentes a bolsa e auxilio 
transporte por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União, após calculo apresentado pelo DAP/ DIP/ PROGEPE, 
sendo esse valor devolvido em uma única vez; 

CLÁUSULA SÉTIMA -        Caberá ao Estagiário cumprir a programação estabelecida, observando as normas internas da Parte Concedente, bem 
como, elaborar relatório referente ao Estágio a cada 02 (dois) meses e ou quando solicitado pela Instituição de Ensino; 

CLÁUSULA OITAVA-         O Estagiário responderá pelas perdas e danos decorrentes da inobservância das normas internas ou das constantes no 
presente Termo de Compromisso; 

CLÁUSULA NONA-       Nos termos do Artigo 3º da Lei n.º 11.788 / 08 , o Estagiário não terá, para quaisquer efeitos, vinculo empregatício com 
a Parte Concedente; 

CLÁUSULA DÉCIMA Constitui motivo para interrupção automática da vigência do presente Termo de Compromisso de Estágio: 
a) conclusão ou abandono do curso e o fechamento de matricula; 
b) pedido da Instituição de Ensino; 
c) pedido do Estagiário; 
d) pedido da Parte Concedente; 
e) não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso; 
f) pelo não comparecimento sem motivo justificado, por mais de 05 (cinco) dias consecutivos, ou não, no período de 

um mês, ou por 30 (trinta) dias durante todo o período de estágio. 
E, por estar de inteiro e comum acordo com a condições deste Termo de Compromisso, as partes assinam em 04 (quatro) 
vias de igual teor, podendo ser denunciado a qualquer tempo, unilateralmente, e mediante comunicação escrita 

 
Curitiba, _______/________/_______ 

 
 
____________________________________________                                                          ______________________________________ 
                      INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
                    (Diretor/a ou responsável)                                                         Estagiário/a (nome e assinatura )                                                         
 
 
  _________________________________ _______________ _                                                             ___________________________________________    
  UFPR -  Parte Concedente (ordenador de despesa do local  do estágio)    Representante Legal (nos Termos do Art. 7º da Lei 
 
                                                                                                                                                                       Nº 11.788/08, para aluno menor de 18 anos)              
 
    
                        

INFORMAMOS QUE O PREENCHIMENTO DO PLANO DE ESTÁGIO É OBRIGATÓRIO 



ALUNO DE OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 

Ficha nº 1 – PLANO DE ESTÁGIO 
(Instrução Normativa nº 01/13 - CEPE) 

1 . IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁGIO: 
 
  ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 
 
 Disciplinas que o aluno cursa ou cursou e que são correlatas às atividades desenvolvidas no campo de estágio: ___________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________________________. 
  
2 . DADOS REFERENTES AO LOCAL DE ESTÁGIO: 
 
 Unidade/Departamento: _______________________________________________________________ Ramal:  ________________________ 
 
 Nome do (a) Supervisor (a) do local de estágio: ____________________________________________________________________________ 
 
 Cargo ou função: ____________________________________________________________________________________________________ 
 
 Formação Profissional: ________________________________________________________________________________________________ 
 
3 . DESENVOLVIMENTO 
 
 Atividades previstas: __________________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
  
 
 
 Curitiba, _______/________/_______________ 
 
      Assinatura do (a) Aluno (a): ______________________________________ 
 
Cabe ao (a) Professor (a) Orientador (a) bem como ao (a) Supervisor (a) no local de estágio, acompanhar as atividades desenvolvidas pelo  Estagiário 
(a), na vigência do presente Termo de Compromisso. 
  
    

 
_____________________________________________             __________________________________________ 

Supervisor (a) do local de estágio               Professor (a)  Orientador (a) – UFPR 
 
 
Parecer da COE: 
 
 Parecer da Comissão Orientadora de Estágio (COE), em se tratando de aluno da UFPR, em ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO: -
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
Assinatura e Carimbo da COE 

 
 
 
 
PROGRAD/CGE 
 
 Foi efetuada a análise do Plano de Atividades de Estágio e constatado que está regularmente instruído. Encaminha-se à PROGEPE/SCEO 
 
 
 
 
Data: ______/______/______                                                   ____________________________________________________________________ 

                                                                    Coordenação Geral de Estágio 
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