
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  
 
CONCEDENTE 
Razão Social:  
Nome Fantasia:  
Ramo de Atividade:  
Endereço: 
                                                               Bairro:  
CEP:      Cidade:     UF: Ceará 
Telefone:     E-mail:  
CNPJ:  
Representante Legal:  
Cargo:  

 
ESTAGIÁRIO 
Nome:  
Número de Matrícula:      Data de Nascimento:  
Documento de Identidade:      CPF:  
Endereço: 
                                                               Bairro:  
CEP:      Cidade:     UF: Ceará 
Telefone:     E-mail:  
Curso:        Semestre:  
Turno:        Faculdade  

 
ANUENTE 
Centro Universitário Christus – Unichristus, mantido pelo IPADE - Instituto para o Desenvolvimento 
da Educação Ltda.  
Endereço: Avenida Dom Luís, 911  Bairro: Meireles 
CEP: 60.160-230    Cidade: Fortaleza  UF: Ceará 
Telefone: (85) 3457 5300   E-mail: centraldeestagios01@unichristus.edu.br 
CNPJ: 04.102.843/0002-30 
Representante Legal: ESTEVÃO LIMA DE CARVALHO ROCHA 
Cargo: Pró Reitor de Planejamento e Administração 

 
Cumprindo o preceituado na Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 e o pactuado em Termo de 
Convênio firmado entre CONCEDENTE e ANUENTE, a CONCEDENTE e o ESTAGIÁRIO firmam 
este Termo de Compromisso devidamente anuído pelo Centro Universitário Christus objetivando 
normatizar a relação direta entre CONCEDENTE e ESTAGIÁRIO, conforme segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O ESTAGIÁRIO realizará atividades práticas de estágio nas instalações da 
CONCEDENTE, especificamente no setor _____________________. De certo que, estas atividades 
práticas, sejam compatíveis com projeto pedagógico e grade curricular da graduação que ele cursa 
junto a ANUENTE.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – A CONCEDENTE nomeia ____________________________ como 
supervisor(a) do ESTAGIÁRIO e a ANUENTE estabelece Coordenador(a) 
_______________________ como orientador(a) do estágio. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – O horário de atividades do ESTAGIÁRIO será das ______ h às ______ h, 
perfazendo uma jornada de (informar a carga horária semanal que não pode exceder a 30h) horas 
semanais, do período de _____/_____/_____ a _____/_____/_____. Devendo o ESTAGIÁRIO 
cumprir a programação de atividades que lhe for apresentada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Vindo a haver, eventualmente, incompatibilidade de horário de 
atividade acadêmica junto a ANUENTE e o horário do estágio, o ESTAGIÁRIO deve articular-se 
com seu orientador (por parte da ANUENTE) e seu supervisor (por parte da CONCEDENTE) a fim 
de não prejudicar suas atividades acadêmicas. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante os períodos de avaliações acadêmicas que o ESTAGIÁRIO 
tem que prestar junto a ANUENTE, a sua carga horária do estágio terá que ser reduzida pelo 
menos à metade. 

 
CLÁUSULA QUARTA – A CONCEDENTE se compromete a:  

a) Proporcionar ao ESTAGIÁRIO atividades de aprendizagem prático profissional compatível 
com a formação acadêmica do ESTAGIÁRIO; 
b) Comunicar à ANUENTE dados básicos sobre o andamento do estágio, bem como, 
eventuais irregularidades que justifiquem intervenção; 
c) Subsidiar a ANUENTE com informações que propiciem o aprimoramento do sistema 
acadêmico e do próprio estágio; 
d) Providenciar, a suas custas, seguro de acidentes pessoais em favor do ESTAGIÁRIO, 
mediante apólice de nº ___________ da Companhia Seguradora _____________________; 
e) Arcar com o pagamento ao ESTAGIÁRIO de Bolsa-Auxílio e Auxílio-transporte no valor de 
R$ ______ (_________________). Sobre este valor, se enquadrando nos limites 
estabelecidos, descontar-se-á Imposto de Renda na Fonte; 
f) Assegurado ao ESTAGIÁRIO, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 
(um) ano, período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, ou período proporcional em caso 
de estágio com duração menor que 1 (um) ano. Devendo este recesso remunerado gozado 
preferencialmente durante suas férias escolares. 

 
CLÁUSULA QUINTA – O ESTAGIÁRIO assume o compromisso de:  

a) Cumprir a programação e a carga horária estabelecida para o estágio;  
b) Obedecer as normas internas da CONCEDENTE, agindo sempre com dedicação, ética e 
educação; 
c) Elaborar relatório sobre seu estágio segundo as exigências da ANUENTE; 
d) Comunicar a CONCEDENTE e ou à ANUENTE, conclusão, interrupção ou modificação 
deste Termo de Compromisso, bem como, fatos de interesse ao andamento do estágio. 

 
CLÁUSULA SEXTA – Em hipótese alguma o ESTAGIÁRIO terá vínculo empregatício com a 
CONCEDENTE nem com a ANUENTE.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Presente Termo de Compromisso de Estágio cessará de pleno direito na data 
estabelecida na 3ª supra. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Qualquer das partes pode requerer a rescisão antecipada mediante 
aviso formal à parte contrária, isso, sem gerar nenhuma forma de indenização para a outra parte. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Vindo a haver interesse mútuo em prorrogação de período de 
estágio, tal fato deve ser formalizado e não poderá exceder um período total de estágio de um 
ano e onze meses. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os seguintes fatos poderão motivar a cessação do estágio e rescisão 
imediata deste, tipo: término do curso, trancamento da matrícula, abandono do curso e 
transferência para outra Instituição de Ensino, tudo oficialmente comunicado à CONCEDENTE 
pela ANUENTE. 
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CLÁUSULA OITAVA – Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza para dirimir quaisquer dúvidas que 
possam surgir em decorrência do presente, uma vez esgotadas todas as possibilidades de 
entendimento amigável entre as partes. 

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo de Compromisso em 3 (três) 
vias de igual teor e forma. 

Fortaleza, ___ de __________ de 2017. 

Concedente 
(Assinatura e carimbo) 

Aluno Estagiário 
(Assinatura) 

Anuente 
(Assinatura e carimbo) 

Testemunhas: 

 __________________________________  _____________________________________  
Nome:  Nome: 
CPF:   CPF:  
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