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Resolução nº. 02/15
SÚMULA:REGULAMENTA O CONVÊNIO DE ESTÁGIO PARA O
CURSO DE DIREITO

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovou ad referendum, por
meio da Diretora Jorgina Helena Lopes Azevedo, a seguinte Resolução:
RESOLVE:
Art. 1º - Será apto a ser computado como Atividade Acadêmica Complementar o estágio realizado pelos
alunos do 1º ao 6º períodoque houverem firmado, antes do início do mesmo, termo de compromisso entre
a parte concedente e a IES (ANEXO I), apresentado relatório de atividades à IES a cada seis meses
(ANEXO II), e mediante a apresentação de declaração com Relatório de carga horária e atividades
realizadas (ANEXO III) expedida pela parte concedente após o desligamento do estagiário.
Parágrafo primeiro: Ficam dispensadas da utilização da documentação anexa à presente portaria as
unidades concedentes de estágio que tenham termos próprios, desde que neles constem todas as
informações exigidas pela Lei nº 11.788/2008.
Parágrafo segundo: Estágios realizados antes da publicação da presente Resolução, em caráter
excepcional em razão da inexistência de regulamentação prévia na IES, poderão ser aceitos pela
Coordenação do Curso como atividade complementar mediante a apresentação de simples declaração da
unidade concedente desde que nela conste: nome completo do estagiário; parte concedente (com
identificação, assinatura e carimbo); período do estágio; atividades realizadas; carga horária cumprida.
Parágrafo terceiro: O convênio de estágio ainda deverá ser compulsoriamente firmado por todos os
alunos cursando entre o 7º e 10º períodos do curso que almejarem computar horas de estágio
supervisionado realizado extracurricularmente como horas de Estágio do Núcleo de Prática Jurídica (até o
limite de 35 horas).

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Cornélio Procópio, 20 de fevereiro de 2015.
__________________________________
Profª Jorgina Helena Lopes de Azevedo
Diretora Geral
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ANEXO I: Termo de Compromisso de Estágio
(a ser firmado antes do início do estágio)
Aos ____ dias do mês de_______ de 20____, na cidade de ___________________________, em
atendimento ao previsto no art. 3º. Inciso II, da Lei nº 11.788/2008, as partes abaixo qualificadas firmam o
presente termo de compromisso de estágio

Razão Social

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO

CNPJ
Representante Nome
Documento
Endereço
Logradouro
Cidade

Cargo
nº
UF

CEP

Telefone
Professor
responsável
PARTE CONCEDENTE
Nome/
Razão Social
CPF/ CNPJ
Supervisor do Nome
estágio
Documento
Nº registro no órgão de classe
Endereço
Logradouro
Cidade

Cargo
nº
UF

CEP

Telefone
Lotação do Estagiário / setor
ESTAGIÁRIO
Nome
CPF
Curso em que
está matriculado
Endereço Logradouro
Cidade

Data de nascimento
Período

______/______/_______

Nº do Registro
Acadêmico
nº
UF

CEP

Telefone
E-mail
Cláusula primeira: O presentetermo tem por objetivo formalizar as condições para a realização de estágio
extracurricular que será realizado nos termos da Lei n. 11.788/22008:
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a) Vigência: de _____/_____/______ a de _____/_____/______ (prazo máximo de 2 anos, art. 11)
b) Carga horária: ________________ _______________________________(não poderá exceder 6
horas diárias e 30 horas semanais, art. 10, II)
c) Valor da bolsa: R$ ________________________ (É compulsório o pagamento de bola ou outra
forma de contraprestação que venha a ser acordada pela parte concedente, bem como a do
auxílio-transporte, art. 12)
d) Atividades a serem desenvolvidas: (devem visar o aprendizado de competências próprias da
atividade profissional e ser compatíveis com a programação curricular do curso e o itinerário
formativo do educando)__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Cláusula segunda: as partes envolvidas atestam estar cientes das obrigações previstas na Lei n.
11.788/22008 e comprometem-se a cumpri-las em sua integralidade.
Cláusula terceira: o ESTAGIÁRIO durante a vigência do presente Termo de Compromisso de estágio
obrigatório estará segurado contra acidentes pessoais conforme apólice nº._____________________ da
seguradora_____________________________________. (anexar cópia ao presente termo)
Cláusula quarta: a PARTE CONCEDENTE deverá enviar à instituição de ensino, com periodicidade
mínima de 6 meses, relatório de atividades em relatório padrão disponibilizado pela IES (ANEXO III).
Cláusula quinta: O presente Termo poderá ser alterados, rescindido ou prorrogados através de TERMOS
ADITIVOS bem como pode ser denunciado, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita, pela
Instituição de Ensino, pela Concedente ou pelo Estagiário.
Cláusula sexta: O não cumprimento de quaisquer cláusulas do presente TERMO DE COMPROMISSO
DE ESTÁGIO, constituem motivos de imediata rescisão.
Por estarem de inteiro e comum acordo com o Plano de Atividades de Estágio abaixo descrito e com as
demais condições estabelecidas neste Termo de Compromisso de ESTÁGIO, as partes assinam em três
vias de igual teor (1 para a IES, 1 para o estagiário e 1 para a parte concedente) na presença de 2
testemunhas.
___________________________ _______________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Professor Orientador
Carimbo e assinatura

__________________________
PARTE CONCEDENTE
Carimbo e assinatura

___________________________ ________________________
__________________________ESTAGIÁRIO
Testemunha 1
Testemunha 2
Nome/ RG:
Nome/ RG:
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ANEXO II: Relatório de atividades
(a ser preenchido pelo supervisor de estágio da Parte Concedente e enviado à IES a cada 6 meses de
realização de estágio)
À Faculdade Dom Bosco, professor responsável pelo estágio
1. ESTAGIÁRIO
Conforme Termo de Compromisso de Estágio firmado em

_____/_____/______

entre esta IES e

__________________________________________________________________(Parte Concedente), o
estagiário (a): _____________________________________________ cumpriu atividades de estágio no
período de ____/____/______ até ____/____/______ (prazo máximo de seis meses a cada relatório).
2. RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
0: NULO
1a 4: RUIM
5 a 6: REGULAR
ITENS AVALIADOS
Disposição e interesse de aprender:
Busca auxílio do supervisor para
esclarecer dúvidas, demonstra-se atento
as explicações
Interesse e Iniciativa
Preparo técnico-científico para as
atividades
Cumprimento das atividades propostas

NOTA

7 a 8: BOM

9 a 10: ÓTIMO

ITENS AVALIADOS
NOTA
Respeito a Normas e Regras Empresa:
Capacidade de inserção e cumprimento das
normas e cultura da Parte Concedente
Responsabilidade
Relacionamento com Equipe e Superiores
Assiduidade e Pontualidade:
CONCEITO GERAL

__________________________________ _______________________, ______/____/_____
Parte Concedente
Ciente.
.

_______________________________
Estagiário
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ANEXO III: Relatório de carga horária e atividades de estágio cumpridas
(a ser firmado após a conclusão do estágio)

Conforme Termo de Compromisso de Estágio firmado em

_____/_____/______

entre esta IES e

__________________________________________________________________(Parte Concedente), eu,
_______________________________________

(supervisor

do

estágio)

declaro

que

o_________________________________________________ (nome completo do estagiário) , no período
de ____/____/______ até ____/____/______ (data do início e fim do contrato) cumpriu as seguintes
atividades de estágio: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(descrever as atividades realizadas em todo o contrato), cumprindo a carga horária total de: _________
______e obtendo conceito final equivalente a (auferir nota ao estagiário): _______________________.
____________________________________
SUPERVISOR DA PARTE CONCEDENTE
Carimbo e assinatura

Ciente.
.

_______________________, ______/____/_____

_______________________________
Estagiário

