
 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

CURSOS DE LICENCIATURA 
 
 
 

As partes abaixo qualificadas celebram neste ato Termo de Compromisso de Estágio conforme a Lei nº 11.788/08. 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CAMPO DE ESTÁGIO 

Instituição de Ensino:  

CNPJ:  

Nome da pessoa que representada  

Endereço:  

Cidade:  

 Telefones:  

 

DADOS DO ESTUDANTE 

NOME:  

CAMPUS:  

CURSO:  

PERÍODO:  

MATRICULA:  

 
Residente à rua ______________________________________________ , n° _______ na cidade de _____________________ , 
Estado __________________, CEP __________________ , Fone ______________ ,CPF________________________________ Data  
de Nascimento _____/_____/____ , doravante denominado Estudante, com interveniência da Instituição de Ensino, celebram o 

presente Termo de Compromisso em consonância com o Art. 82 da Lei nº 9394/96 – LDB, Art. 1o  da Lei nº 11.788/08 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 em anexo-   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 da 
área definida nos projetos políticos pedagógicos de cada curso; 

CLÁUSULA SEGUNDA O presente estágio somente poderá ser iniciado após assinatura das partes envolvidas, não 
sendo reconhecido ou validada com DATA RETROATIVA; 

CLÁUSULA TERCEIRA O estágio será desenvolvido no período de 01/08/2019 a 08/10/2019, no horário das _____ às 
_____hs,  ser prorrogado, através de emissão de Termo Aditivo; 

CLÁUSULA QUARTA                 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; 

 
CLÁUSULA QUINTA              Na vigência deste Termo de Compromisso o Estudante será protegido contra Acidentes Pessoais, 

providenciado pela IFPR e representado pela Apólice n° 0001017 da Companhia GENTE 
Seguradora. 

  
CLÁUSULA SEXTA                  Nos termos do Art. 3° da Lei n° 11.788/08, o Estudante não terá, para quaisquer efeitos, vínculo 

empregatício com a Parte Concedente;  
 
CLÁUSULA  SÉTIMA Constituem motivo para interrupção automática da vigência do presente Termo de Compromisso de 

Estágio: 
a) Conclusão ou abandono do curso e o trancamento de matrícula; 
b) Não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso. 
c) Solicitação do estudante; 
d) Solicitação da parte concedente; 
e) Solicitação da instituição de ensino. 

 
E, por estar de inteiro e comum acordo com as condições deste Termo de Compromisso, as partes assinam em 04 (quatro) 
vias de igual teor. 
 

………….., ......./......./........ 
 

 

 
  

 
  ______________________________________   ____________________________________________ 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO- CAMPO DE ESTÁGIO               ESTUDANTE 
(ASSINATURA E CARIMBO)                                    (ASSINATURA) 

 
 
 
 



 
 
 
 
   

________________________________ 
PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTÁGIOS/IFPR 

                  
 
 
 
 
 

            ______________________________________                     __________________________________________ 
  COORDENADOR DO  CURSO – IFPR                 CHEFE DE SEÇÃO DE ESTÁGIOS E 

 (assinatura e carimbo)                RELAÇÕES COMUNITÁRIAS – CÂMPUS IFPR 
                                                              (assinatura e carimbo) 


