SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E ESTÁGIOS
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

Pelo presente instrumento particular, as partes a seguir nomeadas, de comum
acordo, celebram entre si este Termo de Compromisso de Estágio.
ESTAGIÁRIO

NOME COMPLETO:
MATRÍCULA:

CURSO:
CPF:

RG:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

CIDADE

CEP:

TELEFONE:

E-MAIL:
ORIENTADOR DO ESTÁGIO:

CONCEDENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

TELEFONE:

REPRESENTANTE LEGAL:
CPF:
SUPERVISOR DO ESTÁGIO:

RG:

Cláusula 1ª - Este Termo de Compromisso de Estágio fundamenta-se na Lei 11.788/2008 e no
Convênio de Estágio Curricular celebrado entre a Universidade Federal de
Campina Grande e a Unidade Concedente, acima identificada, tendo como
objetivo a realização de estágio curricular dos alunos da UFCG.

Cláusula 2ª - O Estágio aqui compromissado terá vigência de _________ a _________. As
atividades

serão

desenvolvidas

no

setor/departamento

__________________________________________________________,

no

horário das ______h às ______ horas e das _______ h às ________ horas, com
um total máximo de ________ horas por semana.
Cláusula 3ª – As atividades desenvolvidas durante o estágio obedecerão às exigência
acadêmicas do curso, conforme determinado no Convênio de Estágio Curricular
assinado entre a Unidade Concedente e a UFCG.
Parágrafo Único – As atividades desenvolvidas pelo estagiário deverão ser compatíveis com
sua área de formação e, explicitadas no plano de estágio anexo a este Termo de
compromisso.

Cláusula

4ª

-

A

UFCG

indica

o

(a)

Prof.(a)

____________________________________________ para orientador(a) do
aluno

e

o

(a)

senhor

(a)

___________________________________________________enquanto
supervisor (a) do estagiário em atividades na Unidade Concedente.
Cláusula 5ª – Salvo o disposto na Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, o estágio objeto do
presente Termo de Compromisso não cria vínculo empregatício de qualquer
natureza entre o estagiário e a Unidade Concedente, podendo este Termo de
Compromisso ser rescindido, por qualquer uma das partes, mediante aviso escrito
com 10 dias de antecedência.
Cláusula 6ª- Constituem-se motivos para rescisão deste Termo de Compromisso de Estágio:
a) conclusão ou abandono do curso
b) trancamento da matrícula
c) não cumprimento das cláusulas desse Termo
d) efetivação no quadro de empregados da Unidade Concedente

Cláusula 7ª - Cabe a Unidade Concedente:

a) Proporcionar ao estagiário atividades de aprendizagem profissional e vivência
no ambiente social e cultural compatível com a profissão e a formação
acadêmica;
b) Comunicar à UFCG os dados básicos sobre o andamento do estágio, bem
como irregularidades que justifiquem intervenção;
c) Subsidiar a UFCG com informações que propiciem o aprimoramento do
estágio;
d) Providenciar o seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário sem ônus
para este ou para a UFCG.
e) Comunicar a UFCG em caso de prorrogação ou rescisão deste Termo de
Compromisso ou, também, em caso de efetivação do aluno estagiário.

Cláusula 8ª - Cabe ao estagiário:
a) Cumprir a programação estabelecida no Plano de estágio;
b) Obedecer as normas internas da Unidade Concedente;
c) Comunicar à UFCG e a Unidade Concedente, conclusão, interrupção ou
modificação deste Termo de Compromisso, bem como fatos de interesse do
andamento do estágio.
d) Comunicar de imediato e por escrito à Unidade Concedente qualquer fato que
interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula na Instituição de Ensino
interveniente, arcando com quaisquer ônus pela ausência desta informação;
e) Responder pelo ressarcimento de danos causados por seu ato doloso ou
culposo a qualquer equipamento instalado nas dependências da Unidade
Concedente durante o cumprimento do estágio, bem como por danos morais e
materiais causados a terceiros;
f) Apresentar relatórios sobre seu estágio, na forma, prazo e padrões
estabelecidos pela Unidade Acadêmica do curso;
g) Atualizar, impreterivelmente, seu endereço eletrônico e demais dados
cadastrais junto a Unidade Acadêmica do curso, para efeito de
acompanhamento do estágio.
Parágrafo Único – O não cumprimento no disposto na alínea “g” desta cláusula, enquanto
obrigação acadêmica e no prazo estabelecido, implicará no cancelamento deste Termo
de Compromisso de Estágio.

Cláusula 9ª - Fica eleito o foro da Comarca de Campina Grande, no Estado da Paraíba, com
renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que se
originarem deste Termo de Compromisso e que não possam ser solucionadas amigavelmente.

E, por estarem inteiramente de acordo com as cláusulas aqui estipuladas, firmam este
Termo de Compromisso de Estágio em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para o mesmos
efeitos.

Cidade, _____ de _____________ de _______

___________________________________
Concedente

___________________________________
Orientador do Estágio/UFCG

___________________________________
Diretor do Centro

___________________________________
Estágiário

