
 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

 

 

(    ) OBRIGATÓRIO         (    ) NÃO-OBRIGATÓRIO                        Nº   

 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, 
Campus São Luís - Monte Castelo, doravante denominado IFMA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
10.735.145/0019-13, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº 04 – Monte Castelo, São Luís- MA, neste ato 
representado pelo Chefe do Departamento de Relações Institucionais do Campus, identificado pelo 
carimbo e assinatura ao final deste documento. 
TELEFONES: (98) 3261-9855 E-MAIL: estagio.montecastelo@ifma.edu.br 

PARTE CONCEDENTE (empresa, organização, profissional liberal) 
NOME DE FANTASIA: 
RAZÃO SOCIAL, doravante denominada CONCEDENTE: 
 
ENDEREÇO: 
 
CNPJ ou CPF:  INSC. ESTADUAL: 
TELEFONES: (    ) E-MAIL: 
REPRESENTANTE:  CARGO: 
NOME DO SUPERVISOR DO ESTÁGIO: 
CARGO DO SUPERVISOR: 
CONTATOS: 

ESTAGIÁRIO 
NOME:  MAT. Nº 
CURSO:  ______________________________________________ 
(   ) GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA  (   ) BACHARELADO                      (   ) LICENCIATURA 
(   ) TÉCNICO INTEGRADO               (   ) TÉCNICO CONCOMITANTE   (   ) TÉCNICO SUBSEQUENTE 
TELEFONES: (    ) E-MAIL: 
 

As partes acima caracterizadas celebram entre si o presente Termo de Compromisso de Estágio para a                
realização de Estágio Supervisionado, de acordo com a Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 e a Resolução                    
Consup/IFMA nº 122, de 12 de dezembro de 2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
1.1 Por estágio supervisionado, objeto deste Termo, entende-se o ato educativo escolar desenvolvido no             

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam               
regularmente matriculados e frequentando cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia             
do Maranhão. 

1.2 O estágio supervisionado terá duração prevista de ______ (_____________________________) horas, com           
início em ____/____/_______ e previsão de término em ____/____/_______, conforme os dias da semana e               
os horários discriminados e especificados abaixo: 

 

 

1.3 O estágio poderá ser prorrogado mediante celebração de TERMO ADITIVO entre as partes, desde que não                
ultrapasse o período de 2 (dois) anos.  

1.4 A jornada de atividades deverá ser compatível com as atividades escolares, não podendo ultrapassar 6 (seis)                
horas diárias e 30 (trinta) horas semanais.  
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1.5 O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas                  
presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no                
projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. 

1.6 No caso de estudantes que já concluíram todos os componentes curriculares obrigatórios do curso, exceto o                
estágio, a jornada de atividade em estágio poderá ser de até 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas                   
semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso. 

1.7 No caso de estudantes com deficiência, a jornada de atividade de estágio deverá ser definida levando em                 
consideração as condições do estagiário, em função da natureza das atividades a serem desenvolvidas no               
estágio. 

1.8 O Plano de Estágio, anexo deste Termo, contém as atividades que serão exercidas pelo Estagiário               
(parágrafo único do art. 7º da Lei 11.788/08), que resumidamente são as seguintes:             
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ENCARGOS 

2.1 O presente estágio não acarretará vínculo empregatício, de qualquer natureza, entre o estagiário e a Unidade                
Concedente, nos termos de que dispõe o artigo 3° da Lei n°  11.788/2008. 

2.2 Será garantido ao estagiário o seguro de acidentes no trabalho através da Seguradora ______________              
_______________________________________ Apólice Nº ________________________________, a ser      
contratado pelo(a): (    ) IFMA                 (    ) CONCEDENTE.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 

I – conceder estágio ao aluno, fixando locais, data e horários em que se realizarão as atividades complementares                  
para consolidar os conhecimentos técnicos em conformidade com o programa curricular a que está sujeito o                
estagiário; 

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social,               
profissional e cultural;  

III – 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;  

IV – informar ao estagiário as normas do local de estágio, bem como promover a sua integração ao ambiente                   
social e dinâmica de trabalho adotada; 

V – em caso de estágio não obrigatório, contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja                  
apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso;  

VI – 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;  

VII – enviar ao Campus , com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista                 
obrigatória ao estagiário;  

VIII – Conceder bolsa no valor de R$ ___________ (____________________________________          
__________________________________________), bem como o auxílio transporte, sendo essa concessão         
compulsória somente no caso de estágio curricular não-obrigatório. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO RECESSO 

I – É assegurado ao estagiário(a) sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1(um) ano, recesso de                    
30 (trinta) dias a ser gozado preferencialmente nas férias escolares (artigo 13  da Lei n° 11.788/08).  
II – O recesso deverá ser remunerado quando o(a) estagiário(a) receber bolsa ou outra forma de contraprestação                 
(§ 1° do Artigo 13 da Lei n° 11.788/08). 
III – Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a                    
1(um) ano (§ 2° do artigo 13 da Lei n° 11.788/08). 
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CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO 
I – cumprir, fielmente, a programação do estágio, comunicando ao IFMA e à CONCEDENTE da               

impossibilidade de fazê-lo. 
II – cumprir as normas internas do IFMA e da CONCEDENTE; 
III – efetivar sua matrícula junto ao setor competente no período determinado pelo Calendário Escolar do 

campus ; 
III – elaborar, juntamente com o Professor Orientador e a Parte Concedente, o Plano de Estágio, considerando o                  

perfil profissional estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso; 
IV – entregar o Plano de Estágio à Coordenação do Curso ou Setor de Estágio do IFMA; 
V – participar de reuniões convocadas pelo Professor Orientador;  
VI – obedecer às determinações deste Termo de Compromisso e às normas da CONCEDENTE, sob pena de                 

responder por perdas e danos; 
VII – apresentar ao Professor Orientador relatório das atividades de estágio a cada seis meses e ao final do 

estágio. 
 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO IFMA 
I – designar Professor Orientador para acompanhar o desenvolvimento do Plano de Estágio por meio de visitas                 

ao local de realização do estágio e em contato com o estagiário e o seu Supervisor; 
II – avaliar o estagiário, através do Professor Orientador, juntamente com o Supervisor da CONCEDENTE; 
III – fornecer, quando solicitado pela CONCEDENTE, informações acerca da vida escolar do estagiário. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

7.1 O presente Termo de Compromisso será rescindido, por meio de Termo de Distrato, nas seguintes                
hipóteses: 

I – Se o estagiário deixar de entregar o Plano de Estágio no IFMA, devidamente preenchido e assinado; ou 
II – Quando do trancamento da matrícula ou da desistência do curso pelo Estagiário; ou 
III – A pedido do ESTAGIÁRIO ou da CONCEDENTE, desde que o IFMA seja notificado com antecedência                 
mínima 5 (cinco) dias úteis, salvo por motivo de força maior; ou 
IV – Se o ESTAGIÁRIO ou a CONCEDENTE deixar de cumprir alguma cláusula deste Termo de                
Compromisso ou das normas legais pertinentes à atividade de estágio. 
 
E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e com o texto deste Termo de Compromisso, as                    
partes o assinam em 3 (três) vias de igual teor, cabendo a primeira via à Unidade Concedente, a segunda via ao                     
Estagiário e a terceira via ao IFMA. 

 
 
 

São Luís (MA),  ____ de _____________________ de ________ 
 
 
 

________________________________________ 
Estagiário(a) 

________________________________________ 
 Responsável Legal (em caso de estagiário menor) 

 
 

________________________________________ 
Unidade Concedente (Carimbo/Assinatura) 

 
 

________________________________________ 
IFMA/São Luís - Monte Castelo (Carimbo/Assinatura) 

 

 
 


