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Apresentação 

 

Este manual visa esclarecer e orientar sobre as normas dos Estágios 

Curriculares Obrigatórios e Não Obrigatórios. 

A leitura deste material e o atendimento a cada etapa do processo é 

imprescindível para a formalização do estágio. Quaisquer irregularidades nos 

processos constantes deste manual podem ocasionar atrasos e/ou prejuízos na 

realização das atividades. 

Só estão aptos a realizar estágios, os estudantes devidamente 

matriculados e frequentando regularmente seu curso e serão indeferidos, os 

Termos de Compromisso de Estágio – TCE e Plano de Atividades de Estágio 

datados com mais de 20 (vinte) dias do início das atividades. 

A documentação constante do Kit do Estudante deve obrigatoriamente, 

ser entregue no setor de Atendimento ao Aluno da Secretaria. 

 A simples entrega da documentação, não implica em seu 

deferimento. 

O deferimento está condicionado a análise e avaliação da documentação 

pela Instituição de Ensino, que avalia se estágio solicitado atende ao disposto na 

Lei 11788/2008 e a compatibilidade e relevância das atividades a serem 

desenvolvidas, para sua formação acadêmica e profissional.  
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Estágio 

 

“O Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

estudantes. Ele integra o itinerário formativo do aluno e faz parte do projeto 

pedagógico do curso” (art. 1º e seu § 1º da Lei 11.788/2008). 

É regido pela Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 e pode ser 

oferecido nas seguintes modalidades: 

 Estágio obrigatório: é aquele definido como obrigatório no projeto 

pedagógico do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e 

obtenção do diploma (§ 1º do art. 2º da Lei nº 11.788/2008). 

 Estágio não obrigatório: é aquele desenvolvido como atividade opcional, 

acrescida à carga horária regular e obrigatória, e parte do projeto 

pedagógico do curso (§ 2º do art. 2º da Lei nº 11.788/2008). 

O estudante pode estagiar até dois anos, na mesma concedente, exceto 

quando se tratar de estagiário portador de deficiência (art. 11 da Lei nº 11.788, 

de 2008). No caso do estágio não obrigatório é compulsória a concessão de 

bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada no Termo de 

Compromisso de Estágio. Somente no caso de estágio obrigatório é que a 

concessão de bolsa ou outra forma de contraprestação é facultativa (art. 12 da 

Lei 11.788/2008). 

 

Os estágios na UNIP 

 

 Em atendimento à legislação vigente, a Universidade Paulista – UNIP 

dispõem de todos os instrumentos jurídicos exigidos para regular esta atividade. 

 Os estudantes podem realizar estágios obrigatórios e não obrigatórios em 

várias unidades Concedentes (pessoa jurídica, pessoa física – profissionais 

liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos 

conselhos – ou estabelecimento público de educação básica). Entretanto, deve 

ser celebrado entre a Universidade e a Unidade Concedente, o Acordo de 

Cooperação de Estágio, pois este é o instrumento jurídico que dispõe a respeito 
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das condições para a realização das atividades de estágio, objetivos e 

obrigações das partes. 

 Os estudantes podem recorrer ainda, aos Agentes de Integração, que são 

entidades que visam auxiliar no processo de aperfeiçoamento do estágio, 

contribuindo na busca de espaço no mercado de trabalho, aproximando, 

instituições de ensino, estudantes e empresas (art. 5º da Lei nº 11.788/2008). 

 

São considerados como campo de estágio: 

  - Entidades de direito privado, 

  - Órgãos da administração pública,  

- Instituições de ensino e/ou pesquisa, 

- Unidades da Instituição de Ensino, 

- Profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus 

respectivos conselhos de fiscalização profissional, observados os dispositivos 

legais. 

 

 Alguns cursos exigem que o estágio obrigatório ou parte da carga horária 

prevista, seja realizada nos Órgãos Suplementares da IES, tais como Centros 

de Psicologia Aplicada - CPA, Clinicas de Saúde, Hospital Veterinário da UNIP, 

etc.  

 Os estágios obrigatórios e não obrigatórios não caracterizam vínculo 

empregatício desde que observados os seguintes requisitos legais: 

I- matrícula e frequência regular do educando público-alvo da lei; 

II - celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente 

do estágio e a instituição de ensino; 

III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas 

no termo de compromisso (art. 3º, incisos I, II e III da Lei nº 11.788/2008). 

Por conta da tramitação da documentação de estágio, o Termo de 

Compromisso de Estágio e o Plano de Atividades de Estágio devem ser 

entregues dentro do prazo máximo de 20 (vinte) dias do início das atividades de 

estágio. 
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A referida documentação deve ser entregue devidamente preenchida e 

assinada pelo estudante e pela Concedente, pois estes são os instrumentos que 

asseguram a relação de estágio e garantem o cumprimento dos dispositivos 

legais. As informações prestadas são de responsabilidade do estudante. 

O Relatório de Atividades (Empresa) e o Relatório de Supervisão e 

Avaliação do Estágio (Aluno) são os instrumentos utilizados para avaliação da 

empresa e verificação das atividades realizadas pelos discentes na concedente. 

Devem ser entregues no prazo de 06 (seis) meses do início do estágio e ao final 

do mesmo. 

O Termo de Realização do Estágio deve ser entregue pelo estudante após 

o encerramento de suas atividades como estagiário, seja por cancelamento, 

rescisão ou finalização do prazo, e tem como finalidade, comprovar a finalização 

da carga horária referente ao estágio. Cabe destacar que este procedimento 

independe da Aprovação ou Reprovação do estudante nas disciplinas cujo 

estágio possa estar alocado, eles apenas garantem a participação do estudante 

no quadro de estagiários da Concedente. 

 

Orientações 

 

Acordo de Cooperação de Estágio 

 

O Acordo de Cooperação de Estágio deve ser celebrado entre a 

Universidade e a Unidade Concedente, pois é o instrumento jurídico que dispõe 

a respeito das condições para a realização das atividades de estágio, objetivos 

e obrigações das partes. 

Caso a Concedente não possua convênio para oferta de estágios com a 

IES, o Núcleo Profissionalizante entrará em contato com o aluno orientando-o 

sobre os procedimentos a serem adotados para formalizar a parceria. 

Neste caso, sua solicitação de estágio só será encaminhada para 

avaliação do professor orientador após a entrega do Acordo de Cooperação 

devidamente preenchido e assinado pela concedente. 
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A entrega deve ser feita ao Núcleo Profissionalizante que realizará a 

conferência deste instrumento jurídico. 

 

Kit do Estudante 

 

1) Termos de Compromisso de Estágios – TCE - (3 vias) 

2) Relatório de Atividades (Empresa) – (3 vias) 

3) Relatório de Supervisão e Avaliação do Estágio (Aluno) – (2 vias) 

4) Termo de Realização do Estágio – (3 vias) 

5) Termos Aditivos – (3 vias) 

Após o preenchimento e assinaturas de quaisquer das documentações 

acima, o aluno deve obrigatoriamente dirigir-se ao Atendimento ao Aluno da 

Secretaria para realizar a entrega dos documentos que serão submetidos à 

análise. 

Não são aceitos documentos com número de vias em desacordo com o 

especificado acima. 

Após a entrega de quaisquer dos documentos acima, a IES tem o prazo 

de 15 (quinze) dias úteis para analisar a documentação apresentada. Após 

avaliação, a documentação será disponibilizada para retirada, no Atendimento 

ao Aluno. 

 

1) Termos de Compromisso de Estágios – TCE  

A celebração do Termo de Compromisso de Estágio - TCE é obrigatória, 

nele estão previstas as condições de realização das atividades do estágio, bem 

como as obrigações das partes envolvidas.  

O Termo de Compromisso de Estágio - TCE deve ser firmado pelo 

estagiário ou pelo seu representante ou assistente legal e pelos representantes 

legais da parte concedente e da instituição de ensino, vedada a atuação dos 

agentes de integração como representante de qualquer das partes (art. 16 da 

Lei 11.788/2008). 
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Desta forma, o preenchimento do referido documento deve conter as 

informações das 03 partes envolvidas:  

1) Concedente (CNPJ, razão social, endereço completo e dados pessoais do 

Supervisor do estágio da empresa concedente);  

2) Estudante (dados pessoais, endereço completo, semestre e curso) e; 

3) Instituição de Ensino (endereço completo do campus e dados do Professor 

Orientador). 

 As informações prestadas são de responsabilidade do estudante. 

 O documento deve ser entregue em três vias no Atendimento ao Aluno 

digitado e devidamente assinado pela Concedente e pelo estagiário. 

 Nos casos em que houver a intermediação do Agente de Integração, a 

documentação deve ser entregue em 4 (quatro) vias. 

 É proibido o preenchimento de apenas um TCE para dois ou mais 

estudantes, visto que vai contra as medidas exigidas em Lei. 

A Universidade Paulista – UNIP disponibiliza dois modelos de Termo de 

Compromisso de Estágio – TCE, um a ser utilizado para os estágios obrigatórios 

e outro modelo para os estágios não obrigatórios. 

O Plano de Atividades é o documento em que constam as atividades que 

serão desenvolvidas pelo estudante na Concedente e está incorporado ao 

Termo de Compromisso de Estágio. 

 

Orientação para preenchimento: 

 

1. Parte Concedente   

- O CNPJ/CPF deve ser verificado no site da Receita Federal. 

- Os estabelecimentos públicos de educação básica, NÃO possuem 

CNPJ, por isso deve se verificar o Código Cadastral da Escola - CCE, que é um 

identificador emitido pelo INEP (autarquia federal vinculada ao Ministério da 

Educação - MEC), que permite identificar de maneira unificada cada uma das 

escolas do Brasil. 

Existem alguns sites disponíveis que permitem a consulta online e 

impressão do comprovante de inscrição e funcionamento da escola, bastando 
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apenas digitar o código cadastral da escola. Abaixo os principais links para 

acesso às informações: 

http://idebescola.inep.gov.br/ideb/consulta-publica 

https://www.qedu.org.br/busca. 

- Não serão aceitas Concedentes que tiverem quaisquer tipos de 

pendência. 

 

 

 

 

- No campo Local de Estágio deve constar a informação do local você 

realizará suas atividades. Caso os dados do local de estágio sejam diferentes 

dos dados da Receita, será necessário a entrega da documentação 

comprobatória do vínculo entre as empresas, que será avaliada pela IES. 

 

 

 

 

- No campo Responsável, deve constar o nome do funcionário indicado 

pela Concedente.  

 

 
 

2. Estagiário(a) 

- Preencha seus dados pessoais e acadêmicos. A conferência terá como 

referência as informações por você fornecida e constante no sistema acadêmico. 

 

 

 

 

 

 

 

http://idebescola.inep.gov.br/ideb/consulta-publica
https://www.qedu.org.br/busca
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3. Instituição de Ensino 

- Acesse o link “Dados da IES”, e preencha o campo com os dados do seu 

Campus de matrícula. 

 

 

 

4. Vigência do TCE 

- A data inicial não pode ser anterior à data de matrícula do aluno. 

- A data inicial não pode exceder o máximo 20 (vinte) dias da entrega 

do documento.  

- A data final não pode ser posterior à previsão de conclusão do curso em 

tempo regular. 

- O estudante não pode estagiar mais de dois anos, na mesma 

concedente, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência (art. 

11 da Lei nº 11.788, de 2008).  

 

 

5. Horário (Jornada do Estágio) 

- O horário da realização do estágio não deve sobrepor o horário de aula 

do estudante, excetuando-se alguns cursos que necessitam que seus estágios 

curriculares obrigatórios sejam realizados nos Órgãos Suplementares da UNIP.  

- Os intervalos não devem ser computados na carga horária total (diária e 

semanal). 

- Não ultrapassar o total de 6 horas diárias e 30 horas semanais 

previstas na Lei 11.788/2008. 
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6. Apólice e Bolsa Auxílio 

- Obrigatoriedade das informações referentes à apólice de seguros, bolsa 

auxílio e vale transporte para os estágios não obrigatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Plano de Atividades 

- Descrição das atividades a serem realizadas na Concedente. 

 

8. Comarca 

- O ideal é que seja no mesmo munícipio em que a Concedente está 

situada, caso não exista fórum no munícipio, será permitido que seja indicado o 

munícipio mais próximo. 
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9. Data do Contrato 

- A data que consta para as assinaturas não pode ser posterior a data de 

início da vigência inicial. 

 

 

 

10. Assinaturas 

- As partes envolvidas devem assinar o Termo de Compromisso de 

Estágios. 

a) na parte destinada à concedente, quem assinará terá seus dados 

indicados no preâmbulo no campo Responsável. 

b) nos casos em que há mais de um responsável pela Concedente, as 

assinaturas dos responsáveis deverão estar lado a lado na parte destinada à 

concedente. 

c) a parte destinada à Instituição de Ensino compete ao professor 

orientador, quando do deferimento da análise, carimbar com seus dados e 

assinar o documento. 

d) no caso dos Estágios Obrigatórios, o TCE UNIP, prevê campo para 

assinatura da IES de até quatro professores orientadores, para os casos em que 

o estudante está estagiando na mesma concedente, porém acompanhado por 

mais de um desses profissionais. 

 

Não cabe ao Núcleo Profissionalizante nenhuma orientação ou 

avaliação, que não as descritas acima.  

 

 Caso a documentação apresentada esteja adequada às exigências legais, 

o Núcleo Profissionalizante encaminhará juntamente com o Requerimento da 

Secretaria para a avaliação do professor orientador quanto: 

- a habilitação do estudante à realização do estágio e ao tipo; 

- a verificação da adequação da parte Concedente e do local a serem 

realizadas as atividades de estágio;  
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- o tipo de estágio (obrigatório ou não obrigatório) requerido pelo 

estudante em determinado semestre letivo, zelando pelo cumprimento dos 

dispostos no PPC de cada curso; 

- a análise da carga horária total de estágio, levando em consideração, 

inclusive, as possíveis horas que serão destinadas aos estágios obrigatórios 

cumpridos nos Órgãos Suplementares da IES;  

- a avaliação da compatibilidade das atividades descritas com a área de 

competência do curso/semestre; visando garantir sua adequação à formação 

cultural e profissional do educando;  

- a observância do cumprimento do termo de compromisso de estágio, 

reorientando o estagiário para outro local, caso seja necessário. 

 

 O professor orientador analisa a documentação e, no caso do 

Deferimento, dá o parecer no Requerimento da Secretaria, que juntamente com 

os instrumentos legais (TCE e Plano de Atividades) devidamente assinados, são 

devolvidos ao Núcleo Profissionalizante. 

No caso de Indeferimento, os documentos (TCE e Plano de Atividades) 

são devolvidos ao Núcleo Profissionalizante sem a assinatura do professor 

orientador e no Requerimento de Secretaria devem constar o parecer e a 

justificativa do indeferimento do estágio do estudante. 

 

2) Relatório de Atividades (Empresa) 

O Relatório de Atividades deve ser entregue em três vias no Atendimento 

ao Aluno, a cada 06 (seis) meses de vigência do estágio e ao final do mesmo, 

devidamente preenchido e assinado pelas partes envolvidas. 

No Relatório de Atividades (Empresa), a parte destinada à concedente 

deve, além da assinatura conter o carimbo. Os casos em que a concedente 

tratar-se de um profissional liberal não é exigido o carimbo. 
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3) Relatório de Supervisão e Avaliação do Estágio (Aluno) 

O Relatório de Supervisão e Avaliação do Estágio deve ser entregue em 

duas vias no Atendimento ao Aluno, a cada 06 (seis) meses de vigência do 

estágio e ao final do mesmo, devidamente preenchido e assinado pelas partes 

requeridas no documento. 

 

4) Termo de Realização do Estágio  

É o documento que formaliza o encerramento das atividades de estágio, 

seja por cancelamento, rescisão ou finalização do prazo ou do período. Sua 

entrega independe da Aprovação ou Reprovação nas disciplinas cujo estágio 

possa estar alocado, ele apenas atesta sua participação no quadro de 

estagiários da Concedente. 

O Termo de Realização do Estágio deve ser entregue em três vias no 

Atendimento ao Aluno, devidamente preenchido e assinado pelas partes 

envolvidas. 

A parte destinada à concedente deve além da assinatura, conter o 

carimbo. Os casos em que a concedente tratar-se de um profissional liberal, não 

é exigido o carimbo. 

 

Lembramos que, após a entrega de quaisquer dos documentos 

acima, a IES terá 15 (quinze) dias úteis para dar devolutiva ao estudante.  

 

 

Apólice de Seguros 

Em atendimento a Lei de Estágio Nº 11.788/2008 a Universidade Paulista 

– UNIP dispõem, para os estágios obrigatórios, de seguro contra acidentes 

pessoais. 

A apólice contratada possui vigência anual e cobertura que abrange 

morte, invalidez e despesas médico-hospitalares. 
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1) Inclusão do estagiário na apólice de seguro – Estágio Obrigatório 

 

Somente após a conclusão da tramitação do Termo de Compromisso de 

Estágio – TCE e Plano de Atividades de Estágio pelo Núcleo Profissionalizante  

os estagiários são incluídos na apólice de seguros. 

 

2) Solicitação de Apólice de Seguros pela Concedente 

 

Caso a concedente solicite qualquer informação referente à Apólice de 

Seguros para o estágio obrigatório, deverá fazê-lo via ofício formal encaminhado 

ao Núcleo Profissionalizante. 

Se a Concedente não emitir o documento solicitado, o próprio coordenador 

poderá encaminhar por e-mail à Coordenação Administrativa – Estágios 

(apolice.estagios@unip.br) as informações que a Concedente está solicitando. 

Destacamos que, para redigir o documento é necessário que conste no e-

mail os Dados da Concedente (CNPJ, Razão Social e Nome do Representante) 

e os dados dos alunos que realizarão o respectivo estágio obrigatório (RA e 

Nome). 

Essa declaração só será emitida pela Coordenação Administrativa – 

Estágios. 

Lembramos que, o aluno só será ativado na apólice de seguros após a 

formalização do estágio, ou seja, somente após a entrega do Termo de 

Compromisso devidamente preenchido, assinado pelas partes e aprovado pela 

IES. 

 

3) Sinistro 

 

Para a ativação do seguro é necessária a apresentação de documentação 

específica à seguradora. 

Dentre a documentação solicitada temos o Termo de Compromisso de 

Estágio e o Plano de Atividades de Estágio. 

mailto:apolice.estagios@unip.br
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É muito importante que a documentação comprobatória do estágio 

obrigatório esteja de acordo com o previsto na Lei 11.788/2008. Portanto 

solicitamos especial atenção às orientações dadas aos alunos quanto aos 

horários de estágio, dias da semana, local de estágio e atividades a serem 

realizadas, bem como a conferência e avaliação desses dados pelo professor 

orientador para que as informações descritas no Termo de Compromisso de 

Estágio e no Plano de Atividades de Estágio estejam de acordo com a realidade 

da prática prevista. 

Qualquer dúvida entre em contato com o Núcleo Profissionalizante local 

ou com a Coordenação Administrativa – Estágios 

(administrativo.estagios@unip.br). 

 

mailto:administrativo.estagios@unip.br

