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ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

Pagamento de bolsa: é opcional;
Pagamento de auxílio-transporte: é 
opcional; 
Seguro contra acidentes pessoais: 
é obrigatório e  de responsabilidade 
da empresa concedente ou da Ins-
tituição de Ensino.

ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO 
Pagamento de bolsa: é obrigatório; 
Pagamento de auxílio-transporte: é 
obrigatório; 
Seguro contra acidentes pessoais: é 
obrigatório e de responsabilidade da 
empresa concedente; 
Você não pode começar um estágio 
sem a documentação adequada.

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho pro-
dutivo de educandos que estejam frequentando o Ensino Regular 
em Instituições de Ensino Superior de Educação Profissional, de 
Ensino Médio, da Educação Especial e dos anos finais do Ensino Fun-
damental, na modalidade profissional da educação de jovens e 
adultos (LEI 11 788/08).



O estágio obrigatório também pode ser chamado de estágio 
curricular ou estágio supervisionado. Esse tipo se refere à práti-
ca que faz parte do currículo da graduação. 

Sendo assim, o estágio obrigatório é ligado à universidade e se 
insere na carga horária do curso. O aluno atua em uma empre-
sa conveniada à Instituição de Ensino e não desenvolve relação 
trabalhista com o local.

O estágio obrigatório tem carga horária estipulada no currículo 
do curso. Após o período da realização do estágio, não há mais 
vínculo com o local de realização do estágio.

• A empresa deve firmar o Termo de Convênio com a Faculdade; 
• A empresa concedente deve indicar um (a) funcionário (a) 
com formação ou experiência profissional na área de conheci-
mento do curso do estagiário para orientá-lo e supervisioná-lo; 
• A carga horária de estágio não deve ultrapassar 6 (seis) horas 
diárias e 30 (trinta) horas semanais; 
• No estágio obrigatório, o contrato é finalizado assim que a 
quantidade de horas de estágio total é atingida.



É o estágio desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga ho-
rária regular e obrigatória, e parte do projeto pedagógico do curso. Vin-
culado à Instituição de Ensino, o aluno pode realizar o estágio. 

As tarefas na empresa devem estar de acordo com as previstas no termo 
de compromisso, sendo acompanhadas pelo responsável na Instituição 
de Ensino e pelo supervisor na empresa.

O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação 
que venha a ser acordada, sendo compulsória [obrigatória] a sua con-
cessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não-
-obrigatório.

• A empresa deve firmar o Termo de Convênio com a Faculdade; 
• A empresa concedente deve indicar um funcionário com formação ou 
experiência profissional na área de conhecimento do curso do estagiário 
para orientá-lo e supervisioná-lo; 
• A empresa deve contratar seguro contra acidentes pessoais em favor 
do estagiário, conforme estabelecido no termo de compromisso; 
• A carga horária de estágio não deve ultrapassar 6 (seis) horas diárias e 
30 (trinta) horas semanais; 
• O estágio não poderá exceder 2 (dois) anos em uma mesma empresa; 
• O estagiário tem direito a receber auxílio-transporte.

O estágio, seja obrigatório ou não obrigatório, é uma atividade que deve seguir rigoro-
samente a legislação vigente, para proteger tanto o (a) estagiário (a), como a empresa 
e a Faculdade. Sem a devida regularização, o (a) estagiário (a) não fica protegido pelo 
seguro obrigatório. Desta forma o empresário pode sofrer ação trabalhista (pois o aluno 
pode exigir direitos trabalhistas de acordo com a CLT), a Faculdade pode ser responsa-
bilizada se ocorrer algum problema com o (a) estagiário (a) e o (a) mesmo (a) não 
estava devidamente regularizado (a) e com seguro em dia.  



TERMO DE CONVÊNIO 

É obrigatória a celebração de acordo ou convênio para realização do Estágio Obri-
gatório e Não Obrigatório entre a Instituição de Ensino Superior (IES) e a Instituição 
Concedente. A relação das instituições conveniadas para realização de estágio 
está disponível no site da Faculdade na página do NESE.

CARTA DE APRESENTAÇÃO

A Carta de Apresentação para estágio é um documento emitido pela IES, através do 
Núcleo de Estágio e Empregabilidade - NESE, e tem por objetivo apresentar o (a) 
aluno (a) na instituição onde pretende realizar o estágio.  Sua elaboração é uma 
forma de assegurar, à Instituição Conveniada, que o (a) aluno (a) está regularmen-
te matriculado na IES e apto para realizar a atividade de estágio. A liberação da 
Carta de Apresentação para estágio pelo Núcleo de Estágio e Empregabilidade – 
NESE, só poderá ser efetivada mediante a verificação dos seguintes itens: confirma-
ção de que o (a) aluno (a) está regularmente matriculado na IES; confirmação da 

existência de convênio assinado entre a IES e a Instituição Concedente. 

TERMO DE COMPROMISSO/PLANO DE ATIVIDADES 

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, sendo este documento obrigatório para a formalização do estágio, 
juntamente com o plano de atividades do (a) aluno (a).



FORMULÁRIO DE ESTÁGIO NO PRÓPRIO EMPREGO 

Quanto ao empregado que, por ser estudante, necessitar realizar um período de es-
tágio nas dependências da empresa na qual trabalha ressalta-se que ele poderá 
fazê-lo sem perder a condição de empregado. Como o formulário de estágio no 
próprio emprego substitui o termo de compromisso, as atividades do estágio não 
poderão iniciar antes que este formulário tenha sido assinado por todos os signatá-
rios indispensáveis. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

É um documento obrigatório de acordo com a Lei 11.788/08. Este descreve as ativi-
dades do estagiário para avaliação do supervisor de estágio. Ao final de cada está-
gio, o (a) aluno (a) deverá elaborar um relatório da experiência vivenciada no 
campo de estágio com orientação do (a) supervisor (a) de estágio. Não entregar 
Relatório Final de Atividades e Avaliação de Desempenho dentro do prazo estipula-
do pela coordenação do NESE no período letivo acarreta na reprovação do estágio.

TERMO ADITIVO 

Está vinculado ao termo de compromisso de estágio e visa alterar cláusulas acor-
dadas: carga horária, valor da bolsa, horário de estágio, atividades, supervisores, 
etc. 

TERMO DE RESCISÃO
 

Termo feito em três vias que visa o encerramento das atividades do estágio na em-
presa.





 O (a) aluno (a) identifica a vaga por iniciativa própria ou se 
candidata a uma vaga de estágio divulgada. Consulta no site da IES, 
na página do NESE, a relação de instituições conveniadas para reali-
zação de estágio.

 O Núcleo de Estágio e Empregabilidade - NESE elabora e 
assina os convênios e disponibiliza no site da Faculdade, na página 
do NESE.

 Cabe ao aluno (a) verificar a existência de convênio com a 
Unidade concedente a qual o mesmo (a) deseja estagiar. Não se faz 
necessário o termo de convênio para empresas conveniadas com a 
IES.

 Verificada a inexistência de convênio, o (a) aluno deverá pro-
videnciar e encaminhar para unidade concedente e para IES as 2 
(duas) vias da documentação para assinatura e formalização do 
Convênio. 

 O estágio não obrigatório é de responsabilidade do NESE.

 Cabe ao (a) aluno (a) encaminhar à unidade concedente e a 
IES a documentação de estágio para assinaturas, formalização e 
concessão do estágio.  

 IMPORTANTE: Nos termos da Lei nº 11.788/08, as atividades do 
estágio não poderão iniciar observando os seguintes requisitos: 

I. Antes de confirmar a matrícula e frequência regular do (a) aluno 
(a). 
II. Antes de o Termo de Compromisso de Estágio ter sido assinado por 
todos os signatários indispensáveis. 
III. Sem estas confirmações o Núcleo de Estágio não libera os docu-
mentos. 

 O envio do termo de compromisso após o início do estágio 
pode acarretar no indeferimento do documento e invalidade do es-
tágio.

 Os documentos para realizar os estágios (obrigatórios ou 
não-obrigatórios) estão disponíveis na página do NESE (site IES), salvo 
centros de integração e outros que realizarem os próprios documen-
tos.



 Para quaisquer dúvidas e/ou orientações os (as) alunos (as) deve-
rão se dirigir ao Núcleo de Estágio e Empregabilidade - NESE. 

 IMPORTANTE: Entregas e devolução dos documentos de estágio de-
verão ser feitos via protocolo na secretaria do NESE, não sendo permitida a 
entrega e retirada por terceiros, salvo situações a serem analisadas pela 
coordenação do Núcleo de Estágio e Empregabilidade - NESE.

 Se faz necessária para a formalização de Convênio: - “Carta de 
Apresentação da IES” - 01 (uma) via. “Termo de convênio” - 02 (duas) vias. 
Caberá ao aluno (a) retornar ao NESE, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, com a documentação de convênio devidamente assinada.

 O (a) aluno (a) deverá providenciar após formalização do convênio 
as seguintes documentações: “Carta de Apresentação” – 01 (uma) via para 
Unidade concedente; “Termo de Compromisso/Plano de Atividades” - 03 
(três) vias (Unidade Concedente, IES, estagiário, supervisor de estágio técni-
co administrativo e pedagógico, dependendo do curso). 

 No site da IES, na página do NESE, são disponibilizados os formulários, 
Carta de Apresentação e Termo de Compromisso/Plano de Atividades.

 IMPORTANTE: Na falta de algum dos documentos necessários para a 
realização do estágio, o mesmo será invalidado. Desta forma o (a) aluno (a) 
deverá iniciar um novo estágio.

 O (a) aluno (a) que optar por realizar o estágio no próprio emprego 
deverá acessar no site da Faculdade (página do NESE) e providenciar o for-
mulário de estágio no próprio emprego - 3 (três) vias - e 1 (uma) cópia da 
carteira de trabalho que confirme sua empregabilidade na empresa em 
que realizará o estágio.

 Caberá ao supervisor de estágio técnico administrativo acompa-
nhar o (a) aluno (a), através do plano de atividades, as ações realizadas no 
campo de estágio, avaliando-o (a) ao final do estágio através do Relatório 
Final de Estágio e da Avaliação de Desempenho (Preceptor de estágio).

 Após finalizar o estágio, o (a) aluno (a) elabora o Relatório de Ativida-
des, que deve ser assinado pelo responsável da parte Concedente e pelo 
supervisor de estágio da IES. Este documento será anexado à avaliação de 
desempenho realizada pelo preceptor da parte concedente.



 Ao final do estágio, o (a) aluno (a) deverá entregar à secretaria do 
NESE, para ser protocolado, o Relatório de Estágio e a Avaliação de Desempe-
nho no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir da data final do estágio. 

 IMPORTANTE: O (a) supervisor (a) de estágio fica responsável em 
orientar e informar ao aluno sobre o prazo final da entrega do Relatório de Ati-
vidades e Avaliação de Desempenho. 

 IMPORTANTE: A entrega do Relatório de Atividades e Avaliação de De-
sempenho deve ser realizado dentro do prazo estipulado pela coordenação 
do NESE no período letivo da realização do estágio. A não entrega do Relatório 
de Atividades e Avaliação de Desempenho dentro do prazo estipulado acarre-
ta na reprovação do estágio.

 RESCISÃO: O termo de compromisso pode ser rescindido por ambas 
as partes, antes do seu término, ou seja, a qualquer momento e para isto é ne-
cessário a elaboração do termo de rescisão em 3 (três) vias com as assinatu-
ras dos envolvidos (aluno (a), empresa e instituição de ensino). 

 ADITIVO: O termo de compromisso pode ser prorrogado por ambas as 
partes, antes do seu término, ou seja, a qualquer momento e para isto é ne-
cessário a elaboração do termo de aditivo em 3 (três) vias com as assinaturas 
dos envolvidos (aluno (a), empresa e Instituição de Ensino). 

 Para os casos onde o (a) aluno não cumprir o mínimo necessário para 
aprovação do estágio, o (a) supervisor (a) e a Coordenação do NESE farão os 
registros e tomarão as providências cabíveis, podendo decidir pela nulidade 
do estágio.

 IMPORTANTE: O (a) aluno (a) em conclusão de curso deve concluir os 
estágios obrigatório e não-obrigatório até o final do semestre letivo. O (a) 
aluno (a) que trancar a matrícula e/ou abandonar o curso perderá o direito de 
continuar o estágio obrigatório e não-obrigatório, independente de aviso ou 
notificação, considerando-se ainda, imediatamente, para todos os efeitos, 
rescindindo o Termo de Compromisso.

 IMPORTANTE: Não serão aceitos pelo NESE documentos com datas 
retroativas e nem documentos entregues após o semestre letivo da realiza-
ção do estágio. 

 Todos os documentos deverão constar com a assinatura e carimbo 
impreterivelmente por parte da empresa concedente e IES. Documentos sem 
carimbo e assinatura não serão aceitos. 




