ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – AC/TCE
Aos (dia) de (mês)de (ano), na cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais neste ato, as partes a seguir nomeadas:
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Razão Social:Instituto Tecsoma Ltda
CNPJ: 02.460.636/0001-41
Endereço: Rua Orlando Ulhoa Batista, nº 380 - Bairro: Vila Alvorada
CEP: 38.600-000
Cidade: Paracatu
UF:MG
Fone: (38) 33112000
Representado por: Jorge Humberto da Silva
Cargo: Diretor TECSOMA/ FINOM
UNIDADE CONCEDENTE
Razão Social:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Cidade:
UF:
CNPJ:
Atividade:
Representado por:
Cargo:
Formação:

Fone:

Resolveram celebrar entre si ACORDO DE COOPERAÇÃO - AC, convencionando as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1º - O ACORDO DE COOPERAÇÃO - AC, tem por objetivo formalizar as condições básicas para a
realização de ESTÁGIO DE ESTUDANTES da INSTITUIÇÃO DE ENSINO junto a UNIDADE CONCEDENTE-UC, o
qual deve ser de interesse curricular e pedagógico útil, entendido o ESTÁGIO como um ATO EDUCATIVO ESCOLAR
SUPERVISIONADO, DESENVOLVIDO NO AMBIENTE DE TRABALHO, QUE VISA A PREPARAÇÃO PARA O
TRABALHO PRODUTIVO DOS EDUCANDOS e que integra o PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM.
CLÁUSULA 2º - Em decorrência do presente Acordo, celebra-se um TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO TCE entre O ESTUDANTE e a UNIDADE CONCEDENTE - UC, com a interveniência da INSTITUIÇÃO - IE, nos termos
do inciso II do Art. 3º da Lei n.º 11.788/08, o qual constituíra COMPROVANTE DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
CLÁUSULA 3º - As condições básicas para a realização de ESTÁGIO DE ESTUDANTE estão explicitadas no TERMO
DE COMPROMISSO abaixo:
CLÁUSULA 4º - A UNIDADE CONCEDENTE - UC, com a interveniência da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, e, de outro
lado, o ESTAGIÁRIO (A).
ESTAGIÁRIO (A)
Nome:
Disciplina: Estágio Supervisionado Curso:
Período:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Matricula:
CPF:
Agência Seguradora e Número da Apólice do Seguro Obrigatório:
Celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO - TCE, convencionando as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA 5º - O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO - TCE, que decorre do ACORDO DE COOPERAÇÃO
(CLÁUSULAS 1º, 2º e 3º), tem por finalidade particularizar a relação jurídica especial existente entre o ESTAGIÁRIO e
a UNIDADE CONCEDENTE - UC, caracterizada a NÃO VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA.
CLÁUSULA 6º - Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições básicas para a realização de
ESTÁGIO:

a)

Este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO - TCE terá o período de vigência de (data de início) a (data de
término), podendo ser renunciado a qualquer tempo, unilateralmente, mediante comunicação escrita ou ser
prorrogado excepcionalmente através de Termo Aditivo, respeitando-se o prazo máximo de 02 (dois) anos
estabelecidos no art. 11 da Lei 11.788/08;

b)

As atividades de ESTÁGIO a serem cumpridas pelo ESTAGIÁRIO (A) serão desenvolvidas no horário (Noturno,
Matutino ou Vespertino) (período do estágio) momento em que o estagiário deverá cumprir durante a vigência
deste TCE, com uma carga horária máxima de (horas) horas diárias ou (horas) horas semanais;
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c)

As atividades principais a serem desenvolvidas, pelo ESTAGIÁRIO (A), em caráter subsidiário e complementar,
serão compatíveis com o contexto básico da profissão à qual o curso se refere;

d)

As atividades descritas poderão ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituídas para atender os objetivos do
Processo de Ensino e Aprendizagem a critério da Instituição de Ensino – IE, bem como para atender ao projeto
pedagógico do curso.

CLÁUSULA 7º - No desenvolvimento do ESTÁGIO ora compromissado, caberá àUNIDADE CONCEDENTE:
a) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social,
profissional e cultural;
b) indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento
desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
c) por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das
atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
d) manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;
e) enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista
obrigatória ao estagiário.
f) conceder ao estagiário recesso de que trata o art. 13 da Lei 11.788/08, preferencialmente durante as férias escolares.
CLÁUSULA 8º - No desenvolvimento do ESTÁGIOora compromissado, caberá ao ESTAGIÁRIO (A):
a)

Cumprir, com todo o empenho e interesse, toda programação estabelecida para seu estágio;

b)

Observar e obedecer às normas internas da UNIDADE CONCEDENTE;

c)

Elaborar e entregar ao Professor Orientador, os relatórios sobre seu estágio, inclusive o de conclusão, na forma,
prazos e padrões estabelecidos.

CLÁUSULA 9º- No desenvolvimento do ESTÁGIO ora compromissado, caberá à INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR:
a) avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
b) indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
c) exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades;
d) zelar pelo cumprimento do termo de compromisso;
e) elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
f) comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares
ou acadêmicas.
CLÁUSULA 10ª - Constituem motivos para a INTERRUPÇÃO AUTOMÁTICA DA VIGÊNCIA do presente TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO:
I-Solicitação do estagiário;
II-A conclusão ou abandono do curso e o trancamento de matrícula, ou reprovação por faltas;

I-

O não cumprimento do convencionado neste TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO - TCE, bem como, no
ACORDO DE COOPERAÇÃO - AC, do qual decorre.

E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições de dizeres do ACORDO DE COOPERAÇÃO e do
decorrente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO - TCE, as partes assinam-nos em 03 (três) vias de igual teor.
UNIDADE CONCEDENTE
(Assinatura e Carimbo)

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(Assinatura e Carimbo)

NÚCLEO DE ESTÁGIO E EMPREGO
(Assinatura e Carimbo)

ESTAGIÁRIO (A):
Matrícula:
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