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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (OBRIGATÓRIO) 
 
                   Pelo presente Termo de Compromisso de Estágio, nos termos da Lei 
nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, celebrado entre: 
  

PARTE CONCEDENTE 

Razão Social:                                                                                                                         

CNPJ:                                                             

Endereço:                                                                     nº                   Compl.:                        

Bairro:                                    Município:                                 UF:             CEP:                                                   

Telefone: (      )                                         E-mail:                                                                                  

Local de estágio:                                                                                                                      

Endereço:                                                                      nº                   Compl.:                        

Bairro:                                    Município:                                 UF:             CEP:                                                   

Telefone: (      )                                         E-mail:                                                                                  

Responsável:                                                                                              

RG ou Funcional nº:                                   Sigla Conselho Profissional e nº:                                                                                       

 
ESTAGIÁRIO(A) 

Nome:                                                                                                                                                                                                     

RA:                                                              Campus:                                                                  

Curso:                                                   Semestre:                        Turno:                                

Endereço:                                                                      nº                   Compl.:                        

Bairro:                                    Município:                                 UF:             CEP:                                                   

Telefone: (      )                                         E-mail:                                                                                  

 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Razão Social: ASSUPERO – Ensino Superior Ltda., entidade mantenedora 
da Universidade Paulista – UNIP 

CNPJ/MF nº: 06.099.229/0001-01 

Endereço: Avenida Paulista                nº 900                    Complemento: 1º 
andar 

Bairro: Bela Vista                Município: São Paulo              UF: SP            CEP: 
01310-100   

Filial CNPJ/MF nº:                                                  

Endereço:                                                                      nº                   Compl.:                        

Bairro:                                    Município:                                 UF:             CEP:                                                   

 
 
Firmam entre si justo e contratado o quanto segue: 
 
Cláusula 1ª - O presente estágio, obrigatório, é ato de cunho educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação 
para o trabalho produtivo do(a) educando(a), sem criar vínculo empregatício de 
qualquer natureza, previsto no respectivo Projeto Pedagógico do Curso. 
 
Cláusula 2ª -  O estágio não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de pessoa com deficiência, podendo ainda ser denunciado a qualquer 
tempo, unilateralmente, mediante comunicação por escrito no prazo de 30 (trinta) 
dias, ou prorrogado por meio de Termo Aditivo.  



 
 

 

Cláusula 3ª - As partes estabelecem em comum acordo, as seguintes condições 
para a realização do estágio: 
 

 

a) Vigência: De           /           /           à           /          /           
 

 

b) Horário:  

2ª feira das:            às            Intervalo: das:            às            

3ª feira das:            às            Intervalo: das:            às            

4ª feira das:            às            Intervalo: das:            às            

5ª feira das:            às            Intervalo: das:            às            

6ª feira das:            às            Intervalo: das:            às            

Sábado das:            às            Intervalo: das:            às            

 
Total da jornada diária:                       Total da jornada semanal:                            
 

 
Cláusula 4ª - Caberá à Instituição de Ensino: 

a) Indicar as adequações do presente estágio à proposta pedagógica do 
curso, à etapa e modalidade da formação escolar do(a) educando(a) e ao 
horário e calendário escolar, através do Plano de Atividades de Estágio, 
definido em comum acordo que acompanha o presente Termo de 
Compromisso de Estágio; 

b) Avaliar as instalações da Parte Concedente do estágio, bem como sua 
adequação à formação cultural e profissional do(a) educando(a); 

c) Indicar Professor Orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do(a) 
Estagiário(a), exigindo do(a) Educando(a) a apresentação periódica, em 
prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades, podendo 
elaborar ainda, normas complementares e instrumentos de avaliação do 
presente estágio; 

d) Contratar em favor do(a) estagiário(a) seguro contra acidentes pessoais, 
cuja apólice seja compatível com valores de mercado, contemplada pela 
Apólice da Companhia de Seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 
GERAIS; 
 

Cláusula 5ª - Caberá à Parte Concedente: 
a) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao 

educando(a) atividades de aprendizagem social, profissional e cultural 
especificadas no Plano de Atividades de Estágio anexo; 

b) Designar um Supervisor para o estágio, que seja funcionário de seu 
quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de 
conhecimento desenvolvida no curso do(a) estagiário(a) para orientação 
e supervisão das atividades previstas do Plano de Atividades de Estágio; 

c) Concessão do período de recesso de 30 (trinta) dias a ser gozado 
preferencialmente durante as férias escolares, no caso do estágio ter a 
duração igual ou superior a 1 (um) ano, ou ainda, proporcional nos casos 
de duração inferior;  

d) Reduzir a jornada de estágio, pelo menos à metade da jornada 
contratada, no período de avaliações previamente informado pela 
Instituição de Ensino; 



 
 

 

e) Enviar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) 
meses, relatório de atividades firmado pelo Supervisor de estágio, com 
vista obrigatória ao estagiário(a); 

f) Em caso de desligamento do(a) estagiário(a), entregar termo de 
realização do estágio com indicação resumida das atividades 
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; 

g) Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a 
relação de estágio; 

 
Cláusula 6ª - Caberá a(o) Estagiário(a): 

a) O cumprimento das atividades previstas no Plano de Atividades de 
Estágio, sempre com interesse, zelo e dedicação; 

b) O(a) estagiário(a) obriga-se a cumprir os regulamentos internos da Parte 
Concedente, comprometendo-se a zelar pelos instrumentos, 
equipamentos, materiais e instalações que lhe forem confiados, 
respondendo por eventuais perdas e danos por ele(a) causados, desde 
que devidamente comprovada a sua autoria;  

c) Apresentar documentos que comprovem a regularidade de sua situação 
acadêmica à Parte Concedente sempre que solicitado, ficando ainda, 
obrigado(a) a comunicar qualquer alteração após a celebração do 
presente Termo de Compromisso de Estágio; 

d) Preencher e enviar à Instituição de Ensino os relatórios de realização das 
atividades previstas no Plano de Atividades de Estágio, com periodicidade 
mínima de 6 (seis) meses ou em período inferior sempre que solicitado;  

e) O(a) estagiário(a) deverá manter o mais completo e absoluto sigilo sobre 
quaisquer dados, materiais, pormenores, informações, documentos e 
especificações técnicas de produtos da Parte Concedente ou de terceiros, 
que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe venham a ser 
confiados, relacionados ou não com o estágio objeto deste Termo, sob 
pena de responder por perdas e danos causados à Parte Concedente em 
decorrência da violação deste dispositivo; 

 
Cláusula 7ª - O descumprimento de quaisquer das cláusulas acima previstas 
implicará na interrupção automática da vigência do presente Termo de 
Compromisso de Estágio, independentemente de notificação e ainda nas 
seguintes hipóteses: 
 

a) pelo término do curso; 
b) por interrupção, trancamento ou abandono do curso pelo Estagiário(a); 
c) por transferência de Instituição de Ensino; 
d) pela ausência do aluno nas atividades do estágio por tempo que 

comprometa a sua conclusão nos moldes do Plano Pedagógico 
estabelecido; 

 
Cláusula 8ª – As partes definem de comum acordo o Plano de Atividades de 
Estágio, relacionando as atividades que serão desenvolvidas pelo Estagiário(a) 
abaixo, que periodicamente será incorporado ao presente Termo de 
Compromisso de Estágio, por meio de aditivos à medida que for avaliado, 
progressivamente, o desempenho do estudante: 
 
 



 
 

 

PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO 
(Descrição das atividades a serem realizadas) 

 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Cláusula 9ª – Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições da 
Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, elegendo as partes o Foro da Comarca 
de Cidade/UF, renunciando desde logo, a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja, para dirimir conflitos oriundos deste instrumento, ressalvada sempre a 
possibilidade de composição amigável. 
 
    Por estarem justas e contratadas, as partes acima 
identificadas, de inteiro e comum acordo com as disposições do presente Termo 
de Compromisso de Estágio e Plano de Atividades de Estágio, o assinam em 3 
(três) vias de igual teor e forma.  
 

Cidade, ____ de ________ de 201__. 
 
 

___________________________          ___________________________ 
       PARTE CONCEDENTE               ESTAGIÁRIO(A) 

 
 
 
 
_____________________________           _____________________________ 

1) INSTITUIÇÃO DE ENSINO       2)  INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
     Assinatura e carimbo      Assinatura e carimbo 

 
 
 
 

_____________________________           _____________________________ 
3)  INSTITUIÇÃO DE ENSINO        4)  INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

     Assinatura e carimbo        Assinatura e carimbo 
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TERMO DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Comunicamos que o termo de compromisso do estágio com vigência de 

_______/_______/________ à _______/_______/________ firmado entre as partes, Empresa 

Concedente _______________________________________________ CNPJ 

___________________________, ASSUPERO Ensino Superior Ltda. e o(a) estagiário(a) 

_____________________________________ RA ______________, matriculado(a) no ___ 

semestre do curso de _____________________________ foi encerrado no dia 

_______/_______/________ devido 

_________________________________________________. 

Informamos abaixo as atividades que foram realizadas durante o período de estágio: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Avaliação do Desempenho: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 

_________________, ____ de __________ de ______. 
                   (Município)    

 
 
 

____________________________                    ____________________________ 
PARTE CONCEDENTE         ESTAGIÁRIO(A) 
 
 
 
 
____________________________                    ____________________________ 
1) INSTITUIÇÃO DE ENSINO              2) INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
Assinatura e Carimbo              Assinatura e Carimbo 
 
 
 
 
____________________________                    ____________________________ 
3) INSTITUIÇÃO DE ENSINO                          4) INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
Assinatura e carimbo                  Assinatura e carimbo 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

(EMPRESA) 
Prezado Supervisor de Estágios, 
 
Em atendimento a Lei Nº 11.788/08, é obrigatório o preenchimento e apresentação do Relatório 
de Atividades com periodicidade mínima de 6 (seis) meses. As informações aqui prestadas são 
de inteira responsabilidade da parte Concedente. Com base nessas informações e/ou quando 
julgarmos necessário, realizaremos ações preventivas ou corretivas. 
 
 

Estagiário: ________________________________________ R.A.: ______________________ 

Curso: ___________________________________________ Sem.: _____________________ 

Campus: _________________________________________ Turno: _____________________  

E-mail: ___________________________________________ Telefone: (____) _____________ 

 

 

Concedente: _________________________________________________________________ 

CNPJ: ______________________________________________________________________ 

Local do Estágio: ______________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________ Cidade/UF: ______________/____                                      

E-mail: ________________________________________ Telefone: (____) ________________ 

Responsável: _________________________________________________________________ 

  

Atividades Realizadas 
 

PERÍODO: ______/ ______/ ______ a ______/ ______/ ______       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questionário de Avaliação do Estagiário 
 

 Superou as 
Expectativas 

Dentro das 
Expectativas 

Necessário 
maior 

Desenvolvimento 

Conhecimentos Técnicos esperados 
frente ao período de estudo 

   

Conhecimentos Específicos esperados 
frente ao período de estudo 

   

Utilização do conhecimento acadêmico    

Iniciativa na busca de conhecimentos 
e aprendizado 

   

Planejamento de suas atividades 
práticas 

   

Pontualidade e Assiduidade    
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Senso de responsabilidade e postura 
 
 

  

Adaptação e cooperação com a 
equipe de trabalho e áreas afins 

   

Adaptação às normas e 
procedimentos da concedente de 
estágio 

   

Relacionamento com o supervisor de 
estágio 

   

Cumprimento das atividades práticas    

Organização    

Disciplina    

Interesse    

Capacidade de assimilação    

Capacidade de comunicação oral    

Capacidade de comunicação escrita    

Zelo com material e equipamentos da 
concedente de estágio 

   

 
De forma geral, qual o conceito que você atribui à atuação do estagiário? 
(  ) Muito Bom       (  ) Bom       (  ) Regular       (  ) Fraco       (  ) Muito fraco 
OBS.:  _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

_________________, ____ de __________ de ______. 
    (Município)    

 
 
 

____________________________                    ____________________________ 
           PARTE CONCEDENTE               ESTAGIÁRIO(A) 
                (CARIMBO)                        
     
 
  
 
____________________________                    ____________________________ 
1) INSTITUIÇÃO DE ENSINO            2) INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
       Assinatura e carimbo                        Assinatura e carimbo 
 
 
 
 
 
____________________________    ____________________________ 
3) INSTITUIÇÃO DE ENSINO                  4) INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
       Assinatura e carimbo              Assinatura e carimbo 
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RELATÓRIO DE SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

(ALUNO) 

Prezado Estagiário,  
 

Em atendimento a Lei nº 11.788/08, é obrigatório o preenchimento e entrega deste relatório com 

periodicidade não superior a 6 (seis) meses, para acompanhamento e avaliação do 

desenvolvimento e evolução de seu estágio por parte da Instituição. As informações aqui 

prestadas são de sua inteira responsabilidade. Com base nessas informações e/ou quando 

julgarmos necessário, realizaremos ações preventivas ou corretivas. 

 

Estagiário: _______________________________________  R.A.: ______________________ 

Curso: ___________________________________________ Sem.: _____________________ 

Campus: _________________________________________ Turno: _____________________  

E-mail: ___________________________________________ Telefone: (____) _____________ 

 

 

Concedente: _________________________________________________________________ 

CNPJ:  ______________________________________________________________________ 

Local do Estágio: ______________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________ Cidade/UF: ________________/____                                      

E-mail: ________________________________________ Telefone: (____) ________________ 

Responsável: _________________________________________________________________ 

 
Como você avalia seu estágio em termos de: 

 
Excelente Bom Regular Ruim 

Satisfação pessoal e crescimento profissional 
 

 
   

Conhecimentos e informações adquiridos para 
sua formação profissional 

 
 

   

Desenvolvimento de relações interpessoais 
 
 

   

Aproveitamento de seu curso, estimulando seus 
estudos e leituras 

    

Oferta de treinamento e/ou cursos 
 
 

   

Qualidade da supervisão de estágio 
 
 

   

Adequação das atividades ao horário de estágio 
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Você realiza atividades não condizentes com seu estágio? 
(  ) Sempre  (  ) Nunca  (  ) Às vezes    
Em caso positivo, indicar quais as atividades: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 
 

_________________, ____ de __________ de ______. 
    (Município)    

 
 

 

____________________________ 

ESTÁGIARIO(A) 

 

 

 

____________________________                    ____________________________ 
1) INSTITUIÇÃO DE ENSINO            2) INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
       Assinatura e carimbo                        Assinatura e carimbo 
 
 
 
 
 
 
____________________________    ____________________________ 
3) INSTITUIÇÃO DE ENSINO                  4) INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
       Assinatura e carimbo              Assinatura e carimbo 

 



 
 

 
 

 

  

Estágio  

Não Obrigatório 



 
 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (NÃO-OBRIGATÓRIO) 
 
                   Pelo presente Termo de Compromisso de Estágio, nos termos da Lei 
nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, celebrado entre: 
  

PARTE CONCEDENTE 

Razão Social:                                                                                                                         

CNPJ:                                                             

Endereço:                                                                     nº                   Compl.:                        

Bairro:                                    Município:                                 UF:             CEP:                                                   

Telefone: (      )                                         E-mail:                                                                                  

Local de estágio:                                                                                                                      

Endereço:                                                                      nº                   Compl.:                        

Bairro:                                    Município:                                 UF:             CEP:                                                   

Telefone: (      )                                         E-mail:                                                                                  

Responsável:                                                                                              

RG ou Funcional nº:                                   Sigla Conselho Profissional e nº:                                                                                       
 

ESTAGIÁRIO(A) 

Nome:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

RA:                                                                Campus:                                                                                                                 

Curso:                                                     Semestre:                           Turno:                                                          

Endereço:                                                                        nº                Compl.:                                                                      

Bairro:                                          Município:                              UF:             CEP:                                                                    

Telefone: (         )                                           E-mail:                                                                                                                                               
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Razão Social: ASSUPERO – Ensino Superior Ltda., entidade mantenedora 
da Universidade Paulista – UNIP 

CNPJ/MF nº: 06.099.229/0001-01 

Endereço: Avenida Paulista                nº 900                    Complemento: 1º 
andar 

Bairro: Bela Vista                Município: São Paulo              UF: SP            CEP: 
01310-100   

Filial CNPJ/MF nº:                                                                                                          

Endereço:                                                                        nº                Compl.:                                                                      

Bairro:                                          Município:                              UF:             CEP:                                                                    
 

Firmam entre si justo e contratado o quanto segue: 
 
Cláusula 1ª – O presente estágio, não obrigatório (remunerado), é ato de 
cunho educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 
que visa à preparação para o trabalho produtivo do(a) educando(a), sem criar 
vínculo empregatício de qualquer natureza, previsto no respectivo Projeto 
Pedagógico do Curso. 
 
Cláusula 2ª -  O estágio não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de pessoa com deficiência, podendo ainda ser denunciado a qualquer 
tempo, unilateralmente, mediante comunicação por escrito no prazo de 30 (trinta) 
dias, ou prorrogado por meio de Termo Aditivo.  



 
 

 
 

Cláusula 3ª - As partes estabelecem em comum acordo, as seguintes condições 
para a realização do estágio: 
 

 

a) Vigência: De              /             /              à              /             /              
 

 

b) Horário:  

2ª feira das:            às            Intervalo: das:              às            

3ª feira das:            às                      Intervalo: das:              às                      

4ª feira das:            às                      Intervalo: das:              às                      

5ª feira das:            às                      Intervalo: das:              às                      

6ª feira das:            às                      Intervalo: das:              às                      

Sábado das:            às                      Intervalo: das:              às                      

 
Total da jornada diária:                          Total da jornada semanal:                  
 
c) Apólice de Seguros:  
nº: 
_________________ 
 

Seguradora: 
___________________________________ 

d) Bolsa Auxílio:  
Valor R$: ____________________________________________________  
Valor por extenso:  ___________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

e) Concessão de auxílio-transporte. 
 

 
Cláusula 4ª – Caberá à Instituição de Ensino: 

a) Indicar as adequações do presente estágio à proposta pedagógica do 
curso, à etapa e modalidade da formação escolar do(a) educando(a) e ao 
horário e calendário escolar, através do Plano de Atividades de Estágio, 
definido em comum acordo que acompanha o presente Termo de 
Compromisso de Estágio; 

b) Avaliar as instalações da Parte Concedente do estágio, bem como sua 
adequação à formação cultural e profissional do(a) educando(a); 

c) Indicar Professor Orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do(a) 
Estagiário(a), exigindo do(a) Educando(a) a apresentação periódica, em 
prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades, podendo 
elaborar ainda, normas complementares e instrumentos de avaliação do 
presente estágio; 

 
Cláusula 5ª – Caberá à Parte Concedente: 

a) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao 
educando(a) atividades de aprendizagem social, profissional e cultural 
especificadas no Plano de Atividades de Estágio anexo; 

b) Designar um Supervisor para o estágio, que seja funcionário de seu 
quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de 



 
 

 
 

conhecimento desenvolvida no curso do(a) estagiário(a) para orientação 
e supervisão das atividades previstas do Plano de Atividades de Estágio; 

c) Concessão do período de recesso de 30 (trinta) dias a ser gozado 
preferencialmente durante as férias escolares, no caso do estágio ter a 
duração igual ou superior a 1 (um) ano, ou ainda, proporcional nos casos 
de duração inferior;  

d) Reduzir a jornada de estágio, pelo menos à metade da jornada 
contratada, no período de avaliações previamente informado pela 
Instituição de Ensino; 

e) Enviar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) 
meses, relatório de atividades firmado pelo Supervisor de estágio, com 
vista obrigatória ao estagiário(a); 

f) Em caso de desligamento do(a) estagiário(a), entregar termo de 
realização do estágio com indicação resumida das atividades 
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; 

g) Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a 
relação de estágio; 

h) Contratar em favor do(a) estagiário(a) seguro contra acidentes pessoais, 
cuja apólice seja compatível com valores de mercado. 

i) Efetuar o pagamento da bolsa ou outra forma de contraprestação, bem 
como o auxílio transporte. 
 

Cláusula 6ª – Caberá a(o) Estagiário(a): 
a) O cumprimento das atividades previstas no Plano de Atividades de 

Estágio, sempre com interesse, zelo e dedicação; 
b) O(a) estagiário(a) obriga-se a cumprir os regulamentos internos da Parte 

Concedente, comprometendo-se a zelar pelos instrumentos, 
equipamentos, materiais e instalações que lhe forem confiados, 
respondendo por eventuais perdas e danos por ele(a) causados, desde 
que devidamente comprovada a sua autoria;  

c) Apresentar documentos que comprovem a regularidade de sua situação 
acadêmica à Parte Concedente sempre que solicitado, ficando ainda, 
obrigado(a) a comunicar qualquer alteração após a celebração do 
presente Termo de Compromisso de Estágio; 

d) Preencher e enviar à Instituição de Ensino os relatórios de realização das 
atividades previstas no Plano de Atividades de Estágio, com periodicidade 
mínima de 6 (seis) meses ou em período inferior sempre que solicitado;  

e) O(a) estagiário(a) deverá manter o mais completo e absoluto sigilo sobre 
quaisquer dados, materiais, pormenores, informações, documentos e 
especificações técnicas de produtos da Parte Concedente ou de terceiros, 
que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe venham a ser 
confiados, relacionados ou não com o estágio objeto deste Termo, sob 
pena de responder por perdas e danos causados à Parte Concedente em 
decorrência da violação deste dispositivo; 

 
Cláusula 7ª – O descumprimento de quaisquer das cláusulas acima previstas 
implicará na interrupção automática da vigência do presente Termo de 
Compromisso de Estágio, independentemente de notificação e ainda nas 
seguintes hipóteses: 
 



 
 

 
 

a) pelo término do curso; 
b) por interrupção, trancamento ou abandono do curso pelo Estagiário(a); 
c) por transferência de Instituição de Ensino; 
d) pela ausência do aluno nas atividades do estágio por tempo que 

comprometa a sua conclusão nos moldes do Plano Pedagógico 
estabelecido; 

 
Cláusula 8ª – As partes definem de comum acordo o Plano de Atividades de 
Estágio, relacionando as atividades que serão desenvolvidas pelo Estagiário(a) 
abaixo, que periodicamente será incorporado ao presente Termo de 
Compromisso de Estágio, por meio de aditivos à medida que for avaliado, 
progressivamente, o desempenho do estudante: 
 

PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO 
(Descrição das atividades a serem realizadas) 

 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Cláusula 9ª – Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições da 
Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, elegendo as partes o Foro da Comarca 
de Cidade/UF, renunciando desde logo, a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja, para dirimir conflitos oriundos deste instrumento, ressalvada sempre a 
possibilidade de composição amigável. 
 
    Por estarem justas e contratadas, as partes acima 
identificadas, de inteiro e comum acordo com as disposições do presente Termo 
de Compromisso de Estágio e Plano de Atividades de Estágio, o assinam em 3 
(três) vias de igual teor e forma.  
 
 

Cidade, ____ de ________ de 201__. 
 
 

___________________________          ___________________________ 
        PARTE CONCEDENTE                      ESTAGIÁRIO(A) 

 
 

_____________________________ 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
    Assinatura e carimbo         
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TERMO DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

Comunicamos que o termo de compromisso do estágio com vigência de 

_______/_______/________ à _______/_______/________ firmado entre as partes, Empresa 

Concedente _______________________________________________ CNPJ 

___________________________, ASSUPERO Ensino Superior Ltda. e o(a) estagiário(a) 

_____________________________________ RA ______________, matriculado(a) no ___ 

semestre do curso de _____________________________ foi encerrado no dia 

_______/_______/________ devido 

_________________________________________________. 

Informamos abaixo as atividades que foram realizadas durante o período de estágio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação do Desempenho: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

_________________, ____ de __________ de ______. 

                   (Município)    

 

 

____________________________               ____________________________ 

        PARTE CONCEDENTE                  ESTAGIÁRIO(A)           

              

 

 

 

    

____________________________ 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Assinatura e carimbo 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

(EMPRESA) 

Prezado Supervisor de Estágios, 
 
Em atendimento a Lei Nº 11.788/08, é obrigatório o preenchimento e apresentação do Relatório 
de Atividades com periodicidade mínima de 6 (seis) meses. As informações aqui prestadas são 
de inteira responsabilidade da parte Concedente. Com base nessas informações e/ou quando 
julgarmos necessário, realizaremos ações preventivas ou corretivas. 
 

 
Estagiário: ________________________________________ R.A.:______________________ 

Curso: ___________________________________________ Sem.: _____________________ 

Campus: _________________________________________ Turno: _____________________  

E-mail: __________________________________________ Telefone: (____) ______________ 

 

 
Concedente:__________________________________________________________________ 

CNPJ: ______________________________________________________________________ 

Local do Estágio: ______________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________ Cidade/UF: ________________/____                                      

E-mail: ________________________________________ Telefone: (____) ________________ 

Responsável: _________________________________________________________________ 

   

Atividades Realizadas 
 

PERÍODO: ______/ ______/ ______ a ______/ ______/ ______       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questionário de Avaliação do Estagiário 

 

 Superou as 
Expectativas 

Dentro das 
Expectativas 

Necessário 
maior 

Desenvolvimento 

Conhecimentos Técnicos esperados frente 
ao período de estudo 

   

Conhecimentos Específicos esperados 
frente ao período de estudo 
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Utilização do conhecimento acadêmico 
 
 

  

Iniciativa na busca de conhecimentos e 
aprendizado 

   

Planejamento de suas atividades práticas 
 
 

  

Pontualidade e Assiduidade 
 
 

  

Senso de responsabilidade e postura 
 
 

  

Adaptação e cooperação com a equipe de trabalho 
e áreas afins 

   

Adaptação às normas e procedimentos da 
concedente de estágio 

   

Relacionamento com o supervisor de estágio 
 
 

  

Cumprimento das atividades práticas 
 
 

  

Organização 
 
 

  

Disciplina 
 
 

  

Interesse 
 
 

  

Capacidade de assimilação 
 
 

  

Capacidade de comunicação oral 
 
 

  

Capacidade de comunicação escrita 
 
 

  

Zelo com material e equipamentos da concedente 
de estágio 

   

 
De forma geral, qual o conceito que você atribui à atuação do estagiário? 
(  ) Muito Bom       (  ) Bom       (  ) Regular       (  ) Fraco       (  ) Muito fraco 
OBS.:  _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
_________________, ____ de __________ de ______. 
    (Município)    

 
 

____________________________               ____________________________           
PARTE CONCEDENTE             ESTAGIÁRIO(A) 

                (CARIMBO)           
   

____________________________ 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Assinatura e carimbo 
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RELATÓRIO DE SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 
(ALUNO) 

Prezado Estagiário,  
 
Em atendimento a Lei nº 11.788/08, é obrigatório o preenchimento e entrega deste relatório com 
periodicidade não superior a 6 (seis) meses, para acompanhamento e avaliação do 
desenvolvimento e evolução de seu estágio por parte da Instituição. As informações aqui 
prestadas são de sua inteira responsabilidade. Com base nessas informações e/ou quando 
julgarmos necessário, realizaremos ações preventivas ou corretivas. 
 
 
 

Estagiário: ___________________________________ R.A.: ______________________ 

Curso: ______________________________________ Sem.: _____________________ 

Campus: ____________________________________ Turno: _____________________  

E-mail: ______________________________________ Telefone: (____) _____________ 

 

 

 

Concedente: _________________________________________________________________ 

CNPJ: ______________________________________________________________________ 

Local do Estágio: ______________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________ Cidade/UF: ________________/____                                      

E-mail: ________________________________________ Telefone: (____) ________________ 

Responsável: _________________________________________________________________ 

 
 
Como você avalia seu estágio em termos de: 

 
Excelente Bom Regular Ruim 

Satisfação pessoal e crescimento profissional 
 
 

   

Conhecimentos e informações adquiridos para 
sua formação profissional 

    

Desenvolvimento de relações interpessoais 
 
 

   

Aproveitamento de seu curso, estimulando seus 
estudos e leituras 

    

Oferta de treinamento e/ou cursos 
 
 

   

Qualidade da supervisão de estágio 
 
 

   

Adequação das atividades ao horário de estágio 
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Você realiza atividades não condizentes com seu estágio? 
(  ) Sempre  (  ) Nunca  (  ) Às vezes    
Em caso positivo, indicar quais as atividades: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 
 
 

_________________, ____ de __________ de ______. 
    (Município)    

 
 
 
 
 
 
 

____________________________               ____________________________ 
              ESTÁGIARIO (A)               INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 Assinatura e carimbo          

 

 


