D-002-NES
Versão 01 de Agosto de 2014.

Título
Documento 002 de Normas de Estágio Supervisionado
Termo de Compromisso FATEC IPIRANGA e Empresa

Aplicação
Este documento deve ser utilizado pelos alunos estagiários dos
cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas que estão
fazendo Estágio Supervisionado.

Objetivo
Este documento tem como objetivo definir a sistemática para se
elaborar um Documento de Termo de Compromisso entre a
FATEC Ipiranga e a Instituição/Empresa, respeitando as normas
do Regimento de Estágio Supervisionado bem como o Manual
de Estágio da FATEC Ipiranga.
Documento:
D_002_NES_Termo de Compromisso Fatec IP – Empresa_v3_2s_2014.docx
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

CONCEDENTE – ESTAGIÁRIO - FACULDADE

[Digitar o nome da entidade CONCEDENTE] estabelecida na [preencher com dados
completos,

Rua,

Av.

______________________________________________________________________
nº

________,

bairro

___________________,

na

cidade

___________________________ estado _____, CEP___________, C.N.P.J. sob o n.º
___________________] doravante denominada CONCEDENTE, e o EDUCANDO
[digitar o nome completo do aluno], residente e domiciliado [preencher com dados
completos, na Rua, AV __________________________________________________
nº________bairro_____________,cidade _____________estado____CEP__________]
, a seguir denominado (a) ESTAGIÁRIO(A), aluno(a) do Curso Superior de [digitar
o nome completo do curso],
FACULDADE

sob

matrícula

nº [digite o RA do aluno],

da

DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA – FATEC - IP, estabelecida à Rua

Frei João, 59, Vila Nair, na cidade de São Paulo, São Paulo, a qual, na qualidade de
Instituição de Ensino, de acordo com o disposto na Lei nº 11.788/2008 e com
base no Acordo

de

Cooperação

assinado

em

___/___/_____

com

a

CONCEDENTE, firmam o presente Termo de Compromisso de Estágio, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª

O estágio será realizado na

[preencher

com

dados

completos,

Rua,

Av.

______________________________________________________________

nº

________, na Cidade de _____________________Estado de __________________].
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CLÁUSULA 2ª

Modalidade de Estágio:

a) Estágio não obrigatório.

(

)

b) Estágio obrigatório.

(

)

CLÁUSULA 3ª.

O horário de estágio será:

2ª feira: início __________________ término _______________
3ª feira: início __________________ término _______________
4ª feira: início __________________ término _______________
5ª feira: início __________________ término _______________
6ª feira: início __________________ término _______________
sábado: início __________________ término _______________

Totalizando_______ horas semanais [Preencher com total de hs semanais sendo no
máximo de 30 horas semanais ou 40 horas quando previsto no projeto pedagógico].

CLÁUSULA 4ª

O estagiário se obriga a cumprir fielmente a programação de estágio, comunicando à
CONCEDENTE em tempo hábil, a eventual impossibilidade de fazê-lo.

CLÁUSULA 5ª
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A programação deve constar as seguintes atividades [Descrever todas as atividades e
quantas

achar

necessário]

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

CLÁUSULA 6ª

A CONCEDENTE designa o Sr. [digite o nome completo] que ocupa o cargo de
[descreva o cargo ocupado] para ser o supervisor interno do Estagiário.

CLÁUSULA 7ª

Cabe à CONCEDENTE:
a) Proporcionar ao ESTAGIÁRIO atividades de aprendizagem social, profissional e
cultural, compatível com o Curso;
b) Proporcionar à FATEC - IP, sempre que solicitado, subsídios que possibilitem o
acompanhamento e a avaliação do ESTÁGIO.

CLÁUSULA 8ª

O estagiário se obriga a cumprir as normas internas da CONCEDENTE, principalmente
as relacionadas com o estágio e se compromete a não divulgar ou transmitir, durante
ou depois do período de estágio, a quem quer que seja, qualquer informação
confidencial ou material que se relacione com os negócios da concedente.

CLÁUSULA 9ª
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O estagiário responderá pelas eventuais perdas e danos conseqüentes da
inobservância das normas internas da concedente.

CLÁUSULA 10ª

O estagiário receberá da CONCEDENTE, durante o período de estágio, uma Bolsa no
valor de R$ ___________ (________________________) por hora e auxílio transporte,
conforme acordado entre as partes.

CLÁUSULA 11ª

A CONCEDENTE se obriga a contratar em favor do Estagiário, seguro contra de
acidentes

pessoais.

Apólice

de

Seguro

nº

____________

Seguradora

_________________.

CLÁUSULA 12ª

O estágio terá a duração de _____ meses [digite a duração sendo no máximo 2 anos]
começando em _____/_____/_____ e terminando em ______/_____/_____ podendo,
a qualquer tempo, ser dado por findo por qualquer das partes,

mediante a

comunicação escrita com antecedência mínima de (5) cinco dias, sem que, por esta
razão, a nenhuma das partes assista o direito à indenização.

CLÁUSULA 13ª

Cabe ao ESTAGIÁRIO:
a) Manter atualizado junto à FATEC - IP seus dados cadastrais e escolares;
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b) Encaminhar, obrigatoriamente, à FATEC-IP e à Concedente uma via do presente
instrumento, devidamente assinado pelas partes, caso contrário o Termo de
Compromisso de Estágio estará cancelado.
c) Informar em tempo hábil à Concedente os períodos de avaliação na Instituição de
Ensino, para fins de redução de Jornada de Estágio.

CLÁUSULA 14ª

Fica expressa e claro que se o estagiário perder, por qualquer motivo, a condição de
estudante ou se transferir de curso, o presente Termo de Compromisso e
correspondente estágio estarão automaticamente rescindidos, cabendo à FATEC - IP
efetuar as devidas comunicações à CONCEDENTE, por escrito.

CLÁUSULA 15ª

As atividades do estágio estão adequadas ao conteúdo programático do curso.

CLÁUSULA 16ª

O estagiário se obriga a elaborar Relatórios de Atividades sobre o estágio realizado,
entregando-o à CONCEDENTE, para serem encaminhados à FATEC - IP. O primeiro
relatório deverá ser entregue após 30 dias do início de estágio, e os seguintes,
trimestralmente.

CLÁUSULA 17ª

A CONCEDENTE se obriga a enviar à FATEC - IP, com periodicidade mínima de 6
meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.
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CLÁUSULA 18ª

O presente instrumento pode ser alterado mediante emissão de um Termo Aditivo
ou ser denunciado, a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito pela FATEC
- IP, pela Concedente ou pelo Estagiário.

CLÁUSULA 19ª

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 11.788/2008, o estagiário não terá, para quaisquer
efeitos, vínculo empregatício de qualquer natureza com a concedente.

São Paulo, _____ de ____________________ de 20___.
INSTITUIÇÃO – CONCEDENTE

TESTEMUNHA

Assinatura

Assinatura

[Nome completo]
[Carimbo da pessoa que assinou]

[Nome completo]
[RG nº ]

[Incluir aqui o carimbo contendo CNPJ da entidade CONCEDENTE].

EDUCANDO / ESTAGIÁRIO

DIRETOR DA FATEC

Assinatura
[Nome completo do estagiário]
[Nº da matricula:]

Faculdade de Tecnologia do Ipiranga
Diretor Prof.Dr. Ronaldo Tavano Palaia

Atenção: após o preenchimento, as assinaturas devem constar em folha que tenha pelo menos
uma cláusula do Termo de Compromisso de Estágio,

DOCUMENTO

(3 vias em papel timbrado da empresa (CONTENDO LOGOTIPO) com carimbo do CNPJ)
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