
ESTÁGIO NO ÂMBITO DA UFPR 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

PARA ALUNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO  

PARANÁ no âmbito Interno (Instrução Normativa nº 01/13 - CEPE) 
 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, sediada à Rua XV de Novembro n.º 1299 Curitiba CEP 80.020-300 PR CGC 75.095.679/0001-49 
Fone 3310-2656 ou 3310-2675, doravante denominada PARTE CONCEDENTE e de outro lado 

____________________________________________________________ _____RG n.º__________________ CPF ___________________________, estudante 

do ano/período ___________________do Curso de_____ __________________________________________ Matricula n.º ______________________, 
residente à Rua ______________________________________________________________________________, n.º ___________ na Cidade de 

_________________________________________, Estado ______________________ CEP _________________ Fone _______________ / ______________ 

Data de nascimento ______/______/_______ doravante denominado (a) Estagiário (a),  celebram o presente Termo de Compromisso em consonância com o Art. 
82 da Lei nº 9394/96 - LDB, a Lei nº 11.788/08, a Orientação Normativa nº 07/08-MPOG, a Resolução nº 46/10 – CEPE/UFPR, Instrução Normativa nº 01/13 – 

CEPE, demais normas institucionais  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 de Estágio ,  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 da área definida nos projetos políticos pedagógicos de cada curso; 
c) a realização de Estágio  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 ou validado com data 

retroativa; 
CLÁUSULA TERCEIRA -   O estágio será desenvolvido no período de ______/ ______/ ________ a ______/ ______/ ________, (até  o prazo máximo de 

02 anos), no horário das ______ às ______ e _______ às _______ hs,(intervalo caso houver) de ____________,  num total de 
__________ hs semanais, (não podendo ultrapassar 30 horas),  compatíveis com o horário escolar podendo ser prorrogado 

por meio de emissão de Termo Aditivo não ultrapassando, no total do estágio, o prazo máximo de 02 anos; 

Parágrafo Primeiro         -          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 deste Termo de Compromisso; 

Parágrafo Segundo          - Nos períodos de avaliação ou verificações de aprendizagem pela Instituição de Ensino, o estudante poderá solicitar à Parte 

Concedente, redução de carga horária, mediante apresentação de declaração, emitida pelo(a) Coordenador(a) do Curso ou 
Professor(a) Orientador(a), com antecedência mínima de 05(cinco) dias úteis; 

CLÁUSULA QUARTA    -        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 QUINTA     -  Durante o período de  Estágio  Obrigatório, o estudante  não receberá uma Bolsa Auxilio, bem como outras formas de 

auxílio  e contraprestação, em cumprimento a Orientação Normativa nº 07/08-MPOG. 
CLÁUSULA SEXTA-              Caberá ao Estagiário cumprir a programação estabelecida, observando as normas internas da Parte Concedente, bem como, 

elaborar relatório referente ao Estágio a cada 06 (seis) meses e ou quando solicitado pelo Professor Orientador; 

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

CLÁUSULA OITAVA-             Nos termos do Artigo 3° da Lei n° 11.788/08, o Estagiário não criará vínculo empregatício com a Parte Concedente; 

CLÁUSULA NONA Constituem 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 Coordenação do Curso ou Professor Orientador; 

c) pedido do Estagiário; 
d) pedido da Parte Concedente; 

e) não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso; 

f)  não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias, consecutivos ou não, no período de um mês, 

ou por trinta dias durante todo o período do estágio. 

E, por estar de inteiro e comum acordo com as condições deste Termo de Compromisso, as partes assinam em 03 (três) vias 

de igual teor, podendo ser denunciado a qualquer tempo, unilateralmente, e mediante comunicação escrita. 
Curitiba, 

 

 
 

 

 
  

UFPR/PROGRAD/ Coordenação Geral de Estágios                                                                                                 ESTAGIÁRIO  

PARTE CONCEDENTE – (assinatura e carimbo)          (assinatura) 
 

        

 
 

 

                 
_______________________________________________ 

                                                                      COORDENADOR(A) DO CURSO 

                                                                             (assinatura e carimbo)  
 



ESTÁGIO NO ÂMBITO DA UFPR 

INFORMAMOS QUE O PREENCHIMENTO DO PLANO DE ESTÁGIO É OBRIGATÓRIO 
 

PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

(Instrução Normativa nº01/13-CEPE) 

 

 

1 . IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁGIO: 

 

 ESTÁGIO  OBRIGATÓRIO 
 
 Disciplina concomitante ao estágio: __________________________________________________________________________ 

  

2 . DADOS REFERENTES AO LOCAL DE ESTÁGIO: 

 

 Unidade/Departamento: _______________________________________________________________ Ramal:  _____________ 

 
 Nome do(a) Supervisor(a): _________________________________________________________________________________ 

 

 Cargo ou função: _________________________________________________________________________________________ 

 

 Formação Profissional: ____________________________________________________________________________________ 

 

3 . DESENVOLVIMENTO 

 

 Atividades previstas: _______________________________________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________________________________________ 

  

 ________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 Curitiba, _______/________/_______________ 

 

      Assinatura do(a) Estagiário(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 .  

     

 
 

 

____________________________________   __________________________________________________ 
                  Visto do(a)  Supervisor(a) do local na UFPR      Professor(a) orientador(a )– UFPR 

          (assinatura e nome por extenso) 

 

 

 

 ____________________________________ 

Chefia do local na UFPR 

 (assinatura e carimbo) 

 

 

 

 

A SER PREENCHIDO PELA COE 

04. Professor orientador – UFPR: 

a) Modalidade de orientação:     [  ] Direta     [  ] Semi-Direta     [  ] Indireta 

 

b) Número de horas da orientação no período: __________ 
 

c) Número de estagiários concomitantes com esta orientação: __________ 

 

 

 


