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NORMATIVA PARA ESTÁGIO E ATIVIDADES EQUIVALENTES 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Art. 1o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação 

para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação 

superior... (Lei nº 11.788, de  25 de setembro de 2008). 

 

A FATEC Botucatu estabelece, por meio desta Normativa, o conjunto de normas e 

princípios que orientam o Estágio na Instituição. 

 O Estágio é um conjunto de atividades de aprendizagem com o objetivo de proporcionar 

ao estudante oportunidades de desenvolver suas habilidades em situações reais 

relacionados à sua área de estudo. Neste momento, o aluno pode colocar em prática toda 

a teoria aprendida em sala de aula. 

Esta normativa tem o objetivo de oferecer à toda a comunidade acadêmica a orientação 

específica e informações necessárias para melhor compreensão e consequente melhor 

desenvolvimento das atividades de Estágio. 

 

 

2. CRITÉRIOS PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

2.1. Estágio Não obrigatório 

Consideram-se aptos para a realização de Estágio Não Obrigatório os alunos que:  

a. Estejam regularmente matriculados em um dos cursos desta Unidade, a 

partir do 1º ciclo do curso;  

b. Esta modalidade de Estágio não requer carga horária obrigatória para sua 

integralização, tendo, portanto, caráter opcional ao aluno; 

c. Esta modalidade não permite o aproveitamento das horas na atividade de 

Estágio Curricular Obrigatório. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
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2.2.  Estágio Obrigatório 

Consideram-se aptos para a realização de Estágio Obrigatório os alunos que:  

a. Estejam regularmente matriculados nos Cursos Superiores de Tecnologia 

desta Unidade: Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Gestão Empresarial, Logística e Produção Industrial, a partir do 3º ciclo do 

curso, ou conforme dispõe o Projeto Pedagógico;  

b. No curso superior de Tecnologia em Radiologia, as horas de atividades de 

Estágio Curricular Obrigatório são computadas através das disciplinas 

práticas e das Práticas Profissionais, realizadas a partir do 4º ciclo do curso; 

c. Esta modalidade requer carga horária mínima de 240 horas para sua 

integralização, como definido nos Projetos Pedagógicos dos Cursos da 

FATEC Botucatu. 

Uma vez apto a realizar o Estágio Obrigatório ou Não Obrigatório, o aluno pode vincular-

se a uma instituição que o acolha como estagiário, doravante denominada Concedente, ou 

poderá, ainda, inscrever-se em empresas que atuam como agente de integração entre 

empresa e Unidade de Ensino. 

 

 

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO  

Para a formalização do vínculo do estágio são necessários os seguintes documentos: 

a) Convênio de Concessão de Estágio Profissionalizante (ANEXO 1 - 

CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO) 

Documento necessário para estabelecer uma relação de estágio entre a Unidade de 

Ensino (FATEC Botucatu) e a Concedente (Empresa ou Entidade que oferece a 

vaga de estágio). O referido termo deverá ser assinado em 2 (duas) vias, cabendo 

a primeira à empresa Concedente e a segunda à FATEC Botucatu. 

O aluno, ao procurar um estágio, deverá verificar se a empresa é conveniada à 

FATEC e, se não for, providenciar, via Seção de Estágio, a celebração do 

Convênio. Quando houver Agente de Integração no processo, a Seção de Estágio 

deve ser consultada sobre a necessidade do Convênio. 

b) Termo de Compromisso de Estágio (TCE)  
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Documento que estabelece a relação entre as partes envolvidas no estágio, 

tratando de condições específicas, como duração, horários de entrada, almoço e 

saída e período de férias (se for o caso), sendo específico para cada tipo de estágio: 

não obrigatório (ANEXO 2 - TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

(TCE) - PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO), obrigatório sem remuneração 

(ANEXO 3 - TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE) - PARA 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO SEM REMUNERAÇÃO) ou obrigatório com 

remuneração (ANEXO 4 - TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE) 

- PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO COM REMUNERAÇÃO). Salienta-se que 

o TCE não é um contrato de trabalho, pois o aluno estagiário não é funcionário. 

O referido termo deverá ser assinado em 3 (três) vias, cabendo a primeira à 

Concedente, a segunda ao Estagiário e a terceira à Instituição de Ensino Superior. 

Quando houver agente de integração no processo, mais uma via deverá ser 

assinada.  

c) Plano de Atividade do Estágio (PAE) (ANEXO 5 - PLANO DE ATIVIDADE 

DO ESTÁGIO) 

Documento que estabelece as atividades que serão desenvolvidas ao longo do 

estágio. O professor orientador de estágio deverá analisar o referido plano e 

autorizá-lo se as atividades estiverem compatíveis com a grade curricular do curso 

em que o aluno está matriculado.  

d) Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais 

Documento contratado pela empresa Concedente em favor do estagiário, 

abrangendo acidentes pessoais, caso ocorram, durante o período de vigência do 

estágio. O aluno deverá entregar 1 (uma) cópia da Apólice do Seguro. 

Caso seja necessário, a FATEC Botucatu poderá fornecer um Termo de 

Encaminhamento do aluno à Empresa. A solicitação deverá ser feita na Seção de 

Estágio. 

O início do Estágio só será formalizado após a entrega do TCE, do PAE e da cópia da 

Apólice de Seguro, devidamente preenchidos e assinados, na Seção de Estágio.  

Caso haja qualquer alteração em relação às condições específicas do Termo de 

Compromisso de Estágio e/ou prorrogação do tempo de estágio, o aluno deverá entregar 

o Termo Aditivo (ANEXO 6 - TERMO ADITIVO), devidamente preenchido e assinado 
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pelas partes envolvidas. Também poderão ser aceitos os modelos de Termo Aditivo 

utilizados pelas Empresas Concedentes e/ou pelos Agentes de Integração.  

 

 

4. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DO ESTÁGIO  

Para avaliação do Estágio Obrigatório, o aluno deve estar matriculado na disciplina 

correspondente ao Estágio Curricular Obrigatório (Estágio Supervisionado), no semestre 

em que se encontra alocada, conforme o estabelecido na Estrutura Curricular de seu curso. 

Artigo 27 – Parágrafo único – só serão autorizadas matrículas 

em estágio obrigatório após o prazo mínimo de integralização 

para os alunos que não tiverem realizado nenhum tipo de 

estágio até aquela data. (Deliberação CEETEPS - 12, de 14-12-

2009 – Aprova o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação 

das Faculdades de Tecnologia do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica “Paula Souza”). 

 

Durante o período do estágio, o aluno deverá apresentar, à Seção de Estágio: 

a) Relatório Parcial de Estágio (ANEXO 7 - RELATÓRIO PARCIAL DE 

ESTÁGIO) das atividades desenvolvidas, com a periodicidade de 6 meses, em 

conformidade com o modelo disponibilizado pela FATEC Botucatu. Ficam 

desobrigados da entrega do Relatório Parcial os alunos que tiverem um Termo de 

Compromisso com vigência inferior ou igual a seis meses. 

Ao final do período estabelecido de estágio (carga horária mínima de 240 horas), o aluno 

deverá encaminhar à Seção de Estágio os seguintes documentos: 

a) Declaração com o período e a carga-horária total de estágio (ANEXO 8 - 

DECLARAÇÃO DE PERÍODO E CARGA-HORÁRIA TOTAL DE ESTÁGIO) 

ou Ficha de Controle de Frequência, em papel timbrado/logotipo da empresa; 

assinado e carimbado (carimbo com CNPJ da empresa); 

b) Avaliação do Aluno pela Empresa (ANEXO 9 - AVALIAÇÃO DO ALUNO 

PELA EMPRESA), feita pelo Supervisor de Estágio na Empresa, em papel 
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timbrado/logotipo da empresa; assinado e carimbado (carimbo com CNPJ da 

empresa); 

c) Relatório Final de Estágio (ANEXO 10 - RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO). 

O documento deverá ser assinado e carimbado (carimbo com CNPJ da empresa) 

e deverá ter todas as páginas rubricadas pela empresa.  

A Seção de Estágio, após verificação, encaminhará os documentos para o professor 

Orientador de Estágio, e para o Coordenador do Curso em que o aluno está matriculado, 

para avaliação e aprovação na disciplina de Estágio. 

 

 

5. CRITÉRIOS PARA APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES COMO 

EQUIPARAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

As atividades desempenhadas pelo aluno no exercício de sua profissão ou as atividades 

complementares, realizadas após o ingresso no 3º ciclo de seu curso, podem ser objeto de 

avaliação e reconhecimento, para fins de Estágio Curricular Obrigatório. O aluno poderá 

solicitar aproveitamento de atividades profissionais a partir do 3º ciclo. 

São consideradas, para equiparação das Atividades de Estágio, as atividades que, em 

termos de abrangência, complexidade e responsabilidade, sejam iguais ou superiores às 

inerentes ao Estágio, em conformidade com o eixo do Curso de Tecnologia em que o 

aluno se encontra regularmente matriculado.  

Para solicitação de equivalência, o interessado deverá apresentar, nos prazos estipulados 

em Calendário da FATEC Botucatu, a documentação pertinente e atender ao disposto, 

conforme estabelecido para cada uma das situações exemplificadas abaixo:  

a) Atividade Profissional com Registro em Carteira ou Cargo Público: O aluno 

contratado por empresa pública ou privada pode solicitar a equivalência de 

atividades profissionais na Seção de Estágio, apresentando os documentos a seguir: 

i. Formulário de Solicitação de Equivalência de Estágio Supervisionado 

(ANEXO 11 - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA 

DE ESTÁGIO). O aluno deverá preencher o formulário e encaminhar à 

Seção de Estágio com os demais documentos. 

ii. Cópia da Carteira Profissional (páginas da qualificação civil (dados 

pessoais), da fotografia, da contratação e da posição atual da empresa), ou 
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documento equivalente, ou cópia do ato oficial de nomeação (em caso de 

aluno que exerce cargo em órgão público). O aluno deverá apresentar o 

documento original para sua validação. 

iii. Declaração da Atividade Profissional pela Empresa (ANEXO 12 - 

DECLARAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL PELA EMPRESA). 

O documento deverá ser feito em papel timbrado, ou com o logotipo da 

empresa, e com carimbo constando CNPJ da Empresa, constando o nome 

do aluno, cargo que ocupa e as atividades que desenvolve. O documento 

deverá ter a assinatura da chefia imediata ou do responsável pela 

informação.  

iv. Relatório de Equivalência de Atividades Profissionais (ANEXO 13 - 

RELATÓRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO). Devem ser 

detalhadas as atividades profissionais desenvolvidas, já descritas na 

Declaração da Empresa. As páginas do relatório deverão estar rubricadas 

pela chefia imediata ou pelo responsável pela informação (carimbo com 

CNPJ da empresa). 

 

b) Atividade Profissional como Proprietário ou Sócio de Empresa: O aluno que 

for proprietário ou sócio de empresa, há pelo menos 1 ano, pode requerer 

aproveitamento de atividades, desde que sua empresa esteja estabelecida no 

mercado. O aluno sócio ou proprietário da empresa deverá ser atuante na mesma e 

ter período de efetivo exercício, conforme o estabelecido para as atividades 

profissionais e deverá solicitar a equivalência na Seção de Estágio, apresentando os 

documentos a seguir: 

i. Formulário de Solicitação de Equivalência de Estágio Supervisionado 

(ANEXO 11 - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA 

DE ESTÁGIO). O aluno deverá preencher o formulário e encaminhar à 

Seção de Estágio com os demais documentos. 

ii. Cópia autenticada do Contrato Social e dos registros dos empregados; 

iii. Cópia do Cartão do CNPJ da empresa; 

iv. Cópia do ISS da empresa; 

v. Cópia da DECA da empresa; 
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vi. Relatório de Equivalência de Atividades Profissionais (ANEXO 13 - 

RELATÓRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO), devidamente 

assinado. As páginas do relatório deverão estar rubricadas (carimbo com 

CNPJ da empresa, ou o aluno deverá assinar no ato da entrega).  

c) Atividade Profissional como Autônomo: O aluno que é trabalhador autônomo 

poderá requerer aproveitamento de atividades, desde que comprove que atua ou 

presta serviços na área do curso, há pelo menos 1 ano, e deverá estar em efetivo 

exercício no período da solicitação. O aluno deverá solicitar equivalência na Seção 

de Estágio, apresentando os documentos a seguir: 

i. Formulário de Solicitação de Equivalência de Estágio Supervisionado 

(ANEXO 11 - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA 

DE ESTÁGIO). O aluno deverá preencher o formulário e encaminhar à 

Seção de Estágio com os demais documentos. 

ii. Cópia do Formulário de Inscrição de Pessoa Física preenchido, datado e 

assinado;  

iii. Cópia do ISS da empresa;  

iv. Relatório de Equivalência de Atividades Profissionais (ANEXO 13 - 

RELATÓRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO), devidamente 

assinado. As páginas do relatório deverão estar rubricadas (carimbo com 

CNPJ da empresa, ou o aluno deverá assinar no ato da entrega).  

 

d) Atividades Complementares: As atividades de extensão, de monitorias e de 

iniciação científica na educação superior, desenvolvidas pelo estudante, somente 

poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no Projeto Pedagógico do 

Curso. Caso haja essa previsão no Projeto Pedagógico do Curso, o aluno poderá 

solicitar a equivalência, na Seção de Estágio, apresentando os documentos a seguir: 

i. Formulário de Solicitação de Equivalência de Estágio Supervisionado 

(ANEXO 11 - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA 

DE ESTÁGIO). O aluno deverá preencher o formulário e encaminhar à 

Seção de Estágio com os demais documentos. 

ii. Certificado ou Declaração das Atividades, com o total de horas e o 

conteúdo programático. 

 

http://www.vitoria.es.gov.br/arquivos/formularios/20090827_requer_alvar_localiz_func.pdf
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Todas as modalidades supracitadas só serão aceitas para equiparação das Atividades de 

Estágio a partir da aprovação dos documentos pelo Orientador de Estágio e pelo 

Coordenador do Curso. 

A Seção de Estágio, após verificação, encaminhará os documentos para o professor 

Orientador de Estágio e para o Coordenador do Curso em que o aluno está matriculado 

para avaliação e aprovação na disciplina de Estágio. 
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ANEXO 1 - CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO 
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CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO 

PROFISSIONALIZANTE QUE ENTRE SI CELEBRAM 

(COLOCAR O NOME DA ENTIDADE/EMPRESA- NOME 

FANTASIA E RAZÃO SOCIAL) E O CENTRO ESTADUAL 

DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA, POR 

INTERMÉDIO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 

BOTUCATU – FATEC BOTUCATU. 

 

Pelo presente instrumento, a(o) ............................................................................................, com sede à 

(Rua, Avenida...............), Bairro....................., Cidade ........................... - SP inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

......................................., neste ato representada pelo(a) Senhor(a) .......................................   doravante 

designada “Concedente de Estágio” e o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, autarquia 

estadual de regime especial, nos termos do artigo 15, da Lei n.º 952, de 30 de janeiro de 1976, associado e 

vinculado à Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, criado pelo Decreto-Lei  de 06 de 

outubro de 1969, com sede na Rua dos Andradas, 140 - São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

62.823.257/0001-09, doravante denominado CEETEPS, neste ato representado pelo Dr. Celso Fernandes 

Joaquim Júnior, Diretor(a) da Faculdade de Tecnologia de Botucatu, com sede no município de Botucatu 

– São Paulo, em consonância com o disposto na Lei Federal n 11.788, de 25/09/2008, resolvem celebrar 

concessão de estágio de complementação educacional, na forma das seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONVÊNIO 

O presente convênio objetiva estabelecer as condições indispensáveis à viabilização de concessão de 

estágio de complementação educacional junto à Concedente de Estágio aos estudantes matriculados nas 

Faculdades de Tecnologia do CEETEPS, entendido o estágio como uma atividade de prática profissional 

que integra o processo de ensino-aprendizagem, configurando uma metodologia que contextualiza e põe 

em ação o aprendizado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO TERMO DE COMPROMISSO 
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A realização dos estágios dependerá de prévia formalização, em cada caso, do competente TERMO DE 

COMPROMISSO DE ESTÁGIO, celebrado entre a Concedente de Estágio e o estudante, com 

interveniência da Instituição de Ensino. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PLANO DE ESTÁGIO 

A Concedente de Estágio para bem atender à finalidade do presente convênio, obriga-se a propiciar ao 

estudante-estagiário todas as condições e facilidades para um adequado aproveitamento do estágio, 

cumprindo e fazendo cumprir o Plano de Realização Estágio previamente acordado pelas partes, bem como 

designando supervisor para acompanhar e auxiliar os estudantes-estagiários. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA CONCESSÃO DE ESTÁGIO 

A concessão de bolsa de complementação educacional e/ou outra contraprestação por parte da Concedente 

de Estágio aos estudantes incorporados em seu Programa de Estágio, bem como a do auxílio-transporte, 

deverá atender ao disposto no artigo 12 da Lei Federal nº 11.788, de 25/09/2008. 

 

Parágrafo Único – A concessão de estágio não gera qualquer vínculo empregatício, desde que sejam 

observados os requisitos constantes nos incisos I, II e III do artigo 3º da Lei Federal nº 11.788, de 25/09/08. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA CARGA-HORÁRIA E DURAÇÃO 

A jornada de atividades e a carga horária do estágio obedecerão ao disposto nos incisos I e II e parágrafos 

1º e 2º do artigo 10 e 11 da Lei Federal nº 11.788, de 25/09/08. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 

Além das obrigações assumidas nas demais cláusulas deste Convênio, os partícipes obrigam-se, 

especialmente, ao seguinte: 

 

I – Obrigações da Concedente de Estágio: 

a) Celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu 

cumprimento; 
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b) Indicar um 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) Contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com 

valores de mercado, conforme fique estabelecido no Termo de Compromisso; 

d) Entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos 

períodos e da avaliação de desempenho, por ocasião do desligamento do estagiário; 

e) Enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6(seis) meses, relatório de atividades, 

com vista obrigatória do estagiário; 

f) Garantir ao estagiário o cumprimento das exigências escolares, inclusive no que se refere ao horário 

escolar; 

g) Coadjuvar o CEETEPS, na avaliação final do estudante-estagiário, referente às atividades 

executadas no decorrer do estágio; 

h) Informar o CEETEPS, nas épocas oportunas, a disponibilidade de vagas referentes à sua 

programação de estágio de complementação educacional. 

 

II - Obrigações do CEETEPS:  

a) Celebrar Termo de Compromisso com a Concedente de Estágio e o educando indicando as 

condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso; 

b) Elaborar, em consonância com suas diretrizes internas e as peculiaridades das atividades 

desenvolvidas pela Concedente de Estágio, a programação técnica do estágio, inclusive definindo 

previamente os critérios de avaliação do seu desenvolvimento; 

c) Comunicar imediatamente à Concedente de Estágio, por escrito, todos os casos de desligamento de 

estudante-estagiário, em relação ao(s) referido(s) na Cláusula Primeira, seja qual for o motivo, 

inclusive conclusão de curso; 

d) Indicar professor coordenador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;  

e) Comunicar à Concedente de Estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações 

escolares ou acadêmicas. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

O presente convênio terá vigência pelo prazo de _____ (.....................) meses a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado mediante celebração de Termo Aditivo e atendendo o limite mínimo 

de 12 (doze) meses e o máximo de 60 (sessenta) meses. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO 

Este convênio poderá, a qualquer tempo, ser denunciado mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, 

ressalvada a faculdade de rescisão, desde que comprovado o não cumprimento de qualquer de suas 

cláusulas. 

 

Parágrafo Único - A extinção do presente Convênio, antes do seu final, fixado na Cláusula Oitava, 

decorrente de denúncia por qualquer das partes, não prejudicará os estagiários incorporados. 

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

Para solução de quaisquer controvérsias, oriundas da execução deste Convênio, as partes elegem uma das 

Varas do Foro da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

Estando assim justas e acordes, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só 

efeito, na presença das testemunhas instrumentais abaixo nomeadas e subscritas. 

    

                  Botucatu, ______de ____________de _________  

  

 

 

Prof. Dr. CELSO FERNANDES JOAQUIM 

JUNIOR 

 Diretor 

 CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

Nome:  

Cargo ou Função: 

Empresa: 
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Testemunhas: 

 

 

1. Assinatura:                                                               2. Assinatura:  

   Nome:                                             Nome: 

   RG.:                                                                               RG.: 

 

 

 

Informações da Concedente 

(Importante preenchimento destes campos para contatos futuros) 

Endereço: Nº: CEP: 

Bairro: Cidade: Estado: 

Telefone Contato: Celular (opcional): 

Representante Legal: Cargo/Função: 

E_mail: Home Page: 

Redes Sociais (opcional): 
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ANEXO 2 - TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE) - PARA ESTÁGIO NÃO 

OBRIGATÓRIO 
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Termo de Compromisso para a Realização de Estágio Supervisionado 

(LEI 11.788, de 25 de setembro de 2008) 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

 

 Aos ___________ dias do mês de _________  de dois mil e __________, no município de Botucatu/SP, 

neste ato, as partes a seguir nomeadas: 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Razão Social: 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) 

Faculdade de Tecnologia de Botucatu (FATEC Botucatu) 

Endereço: Avenida José Ítalo Bacchi, s/nº Bairro: Jardim Aeroporto 

CEP: 18606-851 Cidade: Botucatu UF: SP Telefone: 14-3814-3004 

CNPJ nº: 62.823.257/0112-16 

Representada por: Celso Fernandes Joaquim Júnior Cargo: Diretor 

 

UNIDADE CONCEDENTE 

Razão Social:  

Endereço:  CNPJ nº:  

CEP:  Cidade: Botucatu UF:  Telefone:  

Representada por:  Cargo:  

 

ESTAGIÁRIO 

Nome:  CPF:  

Data de nascimento:  e-mail:  Telefone:  

Endereço:  CEP:  

Cidade:  UF:  regularmente matriculado sob R.A.  nº   

, no __ Ciclo ou ___ ano do Curso Superior de Tecnologia em __________________________________da 

Instituição de Ensino, acima citadas, celebram entre si este ACORDO DE COOPERAÇÃO e TERMO DE 

COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO, convencionando as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Este Termo de Compromisso está fundamentado e fica vinculado ao Termo de Convênio e Cooperação de Estágio 

Supervisionado celebrado entre a Concedente e a FATEC Botucatu da qual o(a) Estagiário(a) é aluno(a). 

CLÁUSULA SEGUNDA 
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As atividades a serem desenvolvidas durante o Estágio, objeto do presente Termo de Compromisso, constarão de 

Plano de Estágio construído pelo Estagiário(a) em conjunto com a Concedente e orientado por professor da FATEC 

Botucatu. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Fica compromissado entre as partes que:  

 I - As atividades do Estágio a serem cumpridas pelo Estagiário(a) serão no horário das _____ às ____ horas, com 

intervalo das refeições das _____ às _____ horas, de ______ a _____feiras, num total de _____ horas semanais, (não 

excedendo um total máximo de 30 horas semanais);   

II - O aluno(a) Estagiário(a) receberá uma Bolsa-Estágio no valor de R$ _______ por ___________   (mês ou hora).  

III - A jornada de atividades de Estágio deverá compatibilizar-se com o horário escolar do(a) Estagiário(a) e com o 

horário da Concedente; 

IV - É assegurado ao Estagiário(a) sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de 

recesso de 30(trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares (Art. 13º., Cap. IV da Lei no.  

11 788, de 25 de setembro de 2008); 

V - Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo ao Regime Geral de Previdência Social(§ 

2º. Do Art. 12º., Cap. IV da Lei No. 11 788, de 25 de setembro de 2008);  

VI - Este Termo de Compromisso terá vigência de ____/____/20____ a ____/____/20____, podendo ser denunciado 

a qualquer tempo, por qualquer das três partes envolvidas, unilateralmente, mediante comunicação escrita, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 

CLÁUSULA QUARTA 

No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá à CONCEDENTE: 

I - Apresentar um Plano de Estágio à Instituição de Ensino; 

II - Proporcionar ao(a) Estagiário(a) atividades de aprendizagem social, profissional e cultural compatíveis com sua 

formação profissional; 

III - Proporcionar ao(a) Estagiário(a) condições de treinamento prático e de relacionamento humano; 

IV - Designar um(a) Supervisor(a) ou responsável para orientar as tarefas do(a) Estagiário(a);  

V - Proporcionar à Instituição de Ensino, sempre que necessário, subsídios que possibilitem o acompanhamento, a 

supervisão e a avaliação parcial do(a) Estagiário(a); 

VI - Enviar à IES, com periodicidade de no mínimo 6(seis) meses Relatório de Atividades de Estágio e  ao final do 

estágio, com vista obrigatória do(a) Estagiário(a); 
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VII - Estabelecer se for o caso, valor a ser pago como Bolsa-Estágio, ou outra forma de contraprestação. 

CLÁUSULA QUINTA 

No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá ao estagiário: 

I - Estar regularmente matriculado e freqüente na Instituição de Ensino, em semestre compatível com a prática exigida 

no Estágio; 

II - Construir, com a Concedente e o Coordenador de Estágios da FATEC Botucatu, um Plano de Estágio, conforme 

critérios da Coordenação do Curso pertinente, da FATEC Botucatu;  

III - Observar as diretrizes e/ou normas internas da Concedente e os dispositivos legais aplicáveis ao estágio, bem 

como as orientações do Coordenador de Estágios e do seu Supervisor ou responsável; 

IV - Cumprir, com seriedade e responsabilidade, empenho e interesse a programação estabelecida entre a Concedente, 

o Estagiário(a) e a Instituição de Ensino e preservar o sigilo das informações a que tiver acesso; 

V - Comparecer às reuniões de discussão de estágio na Instituição de Ensino; 

VI - Elaborar e entregar à Instituição de Ensino relatórios parciais e relatório final sobre seu estágio, na forma 

estabelecida por ela; 

VII - Responder pelas perdas e danos conseqüentes da inobservância das cláusulas constantes do presente termo; 

VIII - Comunicar, no prazo de 5 (cinco) dias, à Concedente a ocorrência de qualquer uma das alternativas do inciso 

I da Cláusula Oitava. 

IX - Respeitar as cláusulas do Termo de Compromisso. 

CLÁUSULA SEXTA 

Caberá à Instituição de Ensino: 

I - Estabelecer critérios para a realização do Estágio Supervisionado, seu acompanhamento e avaliação e encaminhá-

los à Concedente; 

II - Planejar o estágio, orientar, supervisionar e avaliar o(a) Estagiário(a), parcialmente e ao final do estágio. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

A Concedente se obriga a fazer o Seguro de Acidentes Pessoais ocorridos nos locais de estágio, conforme legislação 

vigente, de acordo com a Apólice de Seguro nº _____________________, da Seguradora ___________________, 

nos termos da LEI 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

CLÁUSULA OITAVA 

Constituem motivo para a rescisão automática do presente Termo de Compromisso: 
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I - A conclusão, abandono ou mudança de Curso, ou trancamento de matrícula do(a) Estagiário(a); 

II - O não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso, bem como no Termo de Convênio e 

Cooperação do qual decorre; 

III - O abandono do estágio. 

CLÁUSULA NONA 

Assim, materializado e caracterizado, o presente Estágio, segundo a legislação, não acarretará vínculo empregatício 

de qualquer natureza entre o(a) Estagiário(a) e a Concedente, nos termos do que dispõem o Artigo 3º da Lei nº 11.788 

de 25 de setembro de 2008. 

Por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste instrumento, as partes assinam-no em 3 

(três) vias de igual teor e forma, cabendo a primeira à Concedente, a segunda ao(à) Estagiário(a) e a terceira à 

Instituição de Ensino Superior. 

 

Botucatu, ____ de ________________ de _______. 

 

 

 

 

Pela CONCEDENTE   

 

 

 

 

 

Nome do Estagiário 

 Prof. Dr. Celso Fernandes 

Joaquim Júnior 
 

 

 

 

Diretor 

 

 

 

 

Testemunhas 1: 

 

 

 

 

 Testemunhas 2: 

Nome e RG (FATEC)  Nome e RG (Empresa) 
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ANEXO 3 - TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE) - PARA ESTÁGIO 

OBRIGATÓRIO SEM REMUNERAÇÃO 
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Termo de Compromisso para a Realização de Estágio Supervisionado 

(LEI 11.788, de 25 de setembro de 2008) 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

 

 Aos ______ dias do mês de _________ de dois mil e _______________, no município de Botucatu/SP, neste 

ato, as partes a seguir nomeadas: 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Razão Social: 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) 

Faculdade de Tecnologia de Botucatu (FATEC Botucatu) 

Endereço: Avenida José Ítalo Bacchi, s/nº Bairro: Jardim Aeroporto 

CEP: 18606-851 Cidade: Botucatu UF: SP Telefone: 14-3814-3004 

CNPJ nº: 62.823.257/0112-16 

Representada por: Celso Fernandes Joaquim Júnior  Cargo: Diretor 

 

UNIDADE CONCEDENTE 

Razão Social:  

Endereço:  CNPJ nº:  

CEP:  Cidade: Botucatu UF:  Telefone:  

Representada por:  Cargo:  
 

ESTAGIÁRIO (A) 

Nome:  CPF:  

Data de nascimento: 
 

e-mail:  Telefone:  

Endereço:  CEP:  

Cidade:  UF:  regularmente matriculado sob R.A.  nº   

, no ___ Ciclo ou ___ ano do Curso Superior de Tecnologia em __________________________________da 

Instituição de Ensino, acima citadas, celebram entre si este ACORDO DE COOPERAÇÃO e TERMO DE 

COMPROMISSO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, convencionando as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Este Termo de Compromisso está fundamentado e fica vinculado ao Termo de Convênio e Cooperação de Estágio 

Supervisionado e Obrigatório celebrado entre a Concedente e a FATEC Botucatu da qual o(a) Estagiário(a) é 

aluno(a). 

CLÁUSULA SEGUNDA 
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As atividades a serem desenvolvidas durante o Estágio, objeto do presente Termo de Compromisso, constarão de 

Plano de Estágio construído pelo Estagiário(a) em conjunto com a Concedente e orientado por professor da FATEC 

Botucatu. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Fica compromissado entre as partes que:  

 I - As atividades do Estágio a serem cumpridas pelo Estagiário(a) serão no horário das _____ às ____ horas, com 

intervalo das refeições das _____ às _____ horas, de ______ a _____feiras, num total de _____ horas semanais, (não 

excedendo um total máximo de 30 horas semanais);   

II - O aluno(a) Estagiário(a) não receberá uma Bolsa-Estágio; 

III - A jornada de atividades de Estágio deverá compatibilizar-se com o horário escolar do(a) Estagiário(a) e com o 

horário da Concedente; 

IV - É assegurado ao Estagiário(a) sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de 

recesso de 30(trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares ( Art. 13º., Cap. IV da Lei no.  

11 788, de 25 de setembro de 2008); 

V - Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo ao Regime Geral de Previdência Social(§ 

2º. Do Art. 12º., Cap. IV da Lei No. 11 788, de 25 de setembro de 2008);  

VI - Este Termo de Compromisso terá vigência de ____/____/20____ a ____/____/20____, podendo ser denunciado 

a qualquer tempo, por qualquer das três partes envolvidas, unilateralmente, mediante comunicação escrita, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 

CLÁUSULA QUARTA 

No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá à CONCEDENTE: 

I - Apresentar um Plano de Estágio à Instituição de Ensino; 

II - Proporcionar ao(a) Estagiário(a) atividades de aprendizagem social, profissional e cultural compatíveis com sua 

formação profissional; 

III - Proporcionar ao(a) Estagiário(a) condições de treinamento prático e de relacionamento humano; 

IV - Designar um(a) Supervisor(a) ou responsável para orientar as tarefas do(a) Estagiário(a);  

V - Proporcionar à Instituição de Ensino, sempre que necessário, subsídios que possibilitem o acompanhamento, a 

supervisão e a avaliação parcial do(a) Estagiário(a); 

VI - Enviar à IES, com periodicidade de no mínimo 6(seis) meses Relatório de Atividades de Estágio e  ao final do 

estágio, com vista obrigatória do(a) Estagiário(a); 
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VII - Estabelecer se for o caso, valor a ser pago como Bolsa-Estágio, ou outra forma de contraprestação. 

CLÁUSULA QUINTA 

No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá ao estagiário: 

I - Estar regularmente matriculado e freqüente na Instituição de Ensino, em semestre compatível com a prática exigida 

no Estágio; 

II - Construir, com a Concedente e o Coordenador de Estágios da FATEC Botucatu, um Plano de Estágio, conforme 

critérios da Coordenação do Curso pertinente, da FATEC Botucatu;  

III - Observar as diretrizes e/ou normas internas da Concedente e os dispositivos legais aplicáveis ao estágio, bem 

como as orientações do Coordenador de Estágios e do seu Supervisor ou responsável; 

IV - Cumprir, com seriedade e responsabilidade, empenho e interesse a programação estabelecida entre a Concedente, 

o Estagiário(a) e a Instituição de Ensino e preservar o sigilo das informações a que tiver acesso; 

V - Comparecer às reuniões de discussão de estágio na Instituição de Ensino; 

VI - Elaborar e entregar à Instituição de Ensino relatórios parciais e relatório final sobre seu estágio, na forma 

estabelecida por ela; 

VII - Responder pelas perdas e danos conseqüentes da inobservância das cláusulas constantes do presente termo; 

VIII - Comunicar, no prazo de 5 (cinco) dias, à Concedente a ocorrência de qualquer uma das alternativas do inciso 

I da Cláusula Oitava. 

IX - Respeitar as cláusulas do Termo de Compromisso. 

CLÁUSULA SEXTA 

Caberá à Instituição de Ensino: 

I - Estabelecer critérios para a realização do Estágio Supervisionado, seu acompanhamento e avaliação e encaminhá-

los à Concedente; 

II - Planejar o estágio, orientar, supervisionar e avaliar o(a) Estagiário(a), parcialmente e ao final do estágio. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

A Concedente se obriga a fazer o Seguro de Acidentes Pessoais ocorridos nos locais de estágio, conforme legislação 

vigente, de acordo com a Apólice de Seguro nº _____________________, da Seguradora ___________________, 

nos termos da LEI 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

CLÁUSULA OITAVA 

Constituem motivo para a rescisão automática do presente Termo de Compromisso: 
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I - A conclusão, abandono ou mudança de Curso, ou trancamento de matrícula do(a) Estagiário(a); 

II - O não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso, bem como no Termo de Convênio e 

Cooperação do qual decorre; 

III - O abandono do estágio. 

CLÁUSULA NONA 

Assim, materializado e caracterizado, o presente Estágio, segundo a legislação, não acarretará vínculo empregatício 

de qualquer natureza entre o(a) Estagiário(a) e a Concedente, nos termos do que dispõem o Artigo 3º da Lei nº 11.788 

de 25 de setembro de 2008. 

Por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste instrumento, as partes assinam-no em 3 

(três) vias de igual teor e forma, cabendo a primeira à Concedente, a segunda ao(à) Estagiário(a) e a terceira à 

Instituição de Ensino Superior. 

 

Botucatu, ____ de ________________ de _______. 

 

 

 

Pela CONCEDENTE   

 

 

 

 

Nome do Estagiário 

 Prof. Dr. Celso Fernandes 

Joaquim Júnior 
 

 

 

 

Diretor 

 

 

 

 

Testemunhas 1: 

 

 

 

 Testemunhas 2: 

Nome e RG (FATEC)  Nome e RG (Empresa) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 - TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE) - PARA ESTÁGIO 

OBRIGATÓRIO COM REMUNERAÇÃO 
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Termo de Compromisso para a Realização de Estágio Supervisionado 

(LEI 11.788, de 25 de setembro de 2008) 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

 

 Aos ___________ dias do mês de _________  de dois mil e __________, no município de Botucatu/SP, 

neste ato, as partes a seguir nomeadas: 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Razão Social: 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) 

Faculdade de Tecnologia de Botucatu (FATEC Botucatu) 

Endereço: Avenida José Ítalo Bacchi, s/nº Bairro: Jardim Aeroporto 

CEP: 18606-851 Cidade: Botucatu UF: SP Telefone: 14-3814-3004 

CNPJ nº: 62.823.257/0112-16 

Representada por: Celso Fernandes Joaquim Júnior Cargo: Diretor 

 

UNIDADE CONCEDENTE 

Razão Social:  

Endereço:  CNPJ nº:  

CEP:  Cidade: Botucatu UF:  Telefone:  

Representada por:  Cargo:  
 

ESTAGIÁRIO 

Nome:  CPF:  

Data de nascimento:  e-mail:  Telefone:  

Endereço:  CEP:  

Cidade:  UF:  regularmente matriculado sob R.A.  nº   

, no __ Ciclo ou ___ ano do Curso Superior de Tecnologia em __________________________________da 

Instituição de Ensino, acima citadas, celebram entre si este ACORDO DE COOPERAÇÃO e TERMO DE 

COMPROMISSO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, convencionando as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
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Este Termo de Compromisso está fundamentado e fica vinculado ao Termo de Convênio e Cooperação de Estágio 

Supervisionado e Obrigatório celebrado entre a Concedente e a FATEC Botucatu da qual o(a) Estagiário(a) é 

aluno(a). 

CLÁUSULA SEGUNDA 

As atividades a serem desenvolvidas durante o Estágio, objeto do presente Termo de Compromisso, constarão de 

Plano de Estágio construído pelo Estagiário(a) em conjunto com a Concedente e orientado por professor da FATEC 

Botucatu. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Fica compromissado entre as partes que:  

 I - As atividades do Estágio a serem cumpridas pelo Estagiário(a) serão no horário das _____ às ____ horas, com 

intervalo das refeições das _____ às _____ horas, de ______ a _____feiras, num total de _____ horas semanais, (não 

excedendo um total máximo de 30 horas semanais);   

II - O aluno(a) Estagiário(a) receberá uma Bolsa-Estágio no valor de R$ _______ por ___________  (mês ou hora).  

III - A jornada de atividades de Estágio deverá compatibilizar-se com o horário escolar do(a) Estagiário(a) e com o 

horário da Concedente; 

IV - É assegurado ao Estagiário(a) sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de 

recesso de 30(trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares (Art. 13º., Cap. IV da Lei no.  

11 788, de 25 de setembro de 2008); 

V - Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo ao Regime Geral de Previdência Social 

(§ 2º. Do Art. 12º., Cap. IV da Lei No. 11 788, de 25 de setembro de 2008);  

VI - Este Termo de Compromisso terá vigência de ____/____/20____ a ____/____/20____, podendo ser denunciado 

a qualquer tempo, por qualquer das três partes envolvidas, unilateralmente, mediante comunicação escrita, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 

CLÁUSULA QUARTA 

No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá à CONCEDENTE: 

I - Apresentar um Plano de Estágio à Instituição de Ensino; 

II - Proporcionar ao(a) Estagiário(a) atividades de aprendizagem social, profissional e cultural compatíveis com sua 

formação profissional; 

III - Proporcionar ao(a) Estagiário(a) condições de treinamento prático e de relacionamento humano; 

IV - Designar um(a) Supervisor(a) ou responsável para orientar as tarefas do(a) Estagiário(a);  
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V - Proporcionar à Instituição de Ensino, sempre que necessário, subsídios que possibilitem o acompanhamento, a 

supervisão e a avaliação parcial do(a) Estagiário(a); 

VI - Enviar à IES, com periodicidade de no mínimo 6(seis) meses Relatório de Atividades de Estágio e ao final do 

estágio, com vista obrigatória do(a) Estagiário(a); 

VII - Estabelecer se for o caso, valor a ser pago como Bolsa-Estágio, ou outra forma de contraprestação. 

CLÁUSULA QUINTA 

No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá ao estagiário: 

I - Estar regularmente matriculado e freqüente na Instituição de Ensino, em semestre compatível com a prática exigida 

no Estágio; 

II - Construir, com a Concedente e o Coordenador de Estágios da FATEC Botucatu, um Plano de Estágio, conforme 

critérios da Coordenação do Curso pertinente, da FATEC Botucatu;  

III - Observar as diretrizes e/ou normas internas da Concedente e os dispositivos legais aplicáveis ao estágio, bem 

como as orientações do Coordenador de Estágios e do seu Supervisor ou responsável; 

IV - Cumprir, com seriedade e responsabilidade, empenho e interesse a programação estabelecida entre a Concedente, 

o Estagiário(a) e a Instituição de Ensino e preservar o sigilo das informações a que tiver acesso; 

V - Comparecer às reuniões de discussão de estágio na Instituição de Ensino; 

VI - Elaborar e entregar à Instituição de Ensino relatórios parciais e relatório final sobre seu estágio, na forma 

estabelecida por ela; 

VII - Responder pelas perdas e danos conseqüentes da inobservância das cláusulas constantes do presente termo; 

VIII - Comunicar, no prazo de 5 (cinco) dias, à Concedente a ocorrência de qualquer uma das alternativas do inciso 

I da Cláusula Oitava. 

IX - Respeitar as cláusulas do Termo de Compromisso. 

CLÁUSULA SEXTA 

Caberá à Instituição de Ensino: 

I - Estabelecer critérios para a realização do Estágio Supervisionado, seu acompanhamento e avaliação e encaminhá-

los à Concedente; 

II - Planejar o estágio, orientar, supervisionar e avaliar o(a) Estagiário(a), parcialmente e ao final do estágio. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
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A Concedente se obriga a fazer o Seguro de Acidentes Pessoais ocorridos nos locais de estágio, conforme legislação 

vigente, de acordo com a Apólice de Seguro nº _____________________, da Seguradora ___________________, 

nos termos da LEI 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

Constituem motivo para a rescisão automática do presente Termo de Compromisso: 

I - A conclusão, abandono ou mudança de Curso, ou trancamento de matrícula do(a) Estagiário(a); 

II - O não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso, bem como no Termo de Convênio e 

Cooperação do qual decorre; 

III - O abandono do estágio. 

CLÁUSULA NONA 

Assim, materializado e caracterizado, o presente Estágio, segundo a legislação, não acarretará vínculo empregatício 

de qualquer natureza entre o(a) Estagiário(a) e a Concedente, nos termos do que dispõem o Artigo 3º da Lei nº 11.788 

de 25 de setembro de 2008. 

Por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste instrumento, as partes assinam-no em 3 

(três) vias de igual teor e forma, cabendo a primeira à Concedente, a segunda ao(à) Estagiário(a) e a terceira à 

Instituição de Ensino Superior. 

 

Botucatu, ____ de ________________ de _______. 

 

 

 

 

Pela CONCEDENTE   

 

 

 

 

Nome do Estagiário 

 Prof. Dr. Celso Fernandes 

Joaquim Júnior 
 

 

 

 

Diretor 

 

 

 

 

Testemunhas 1:  Testemunhas 2: 
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Nome e RG (FATEC)  Nome e RG (Empresa) 
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ANEXO 5 - PLANO DE ATIVIDADE DO ESTÁGIO (PAE) 
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SETOR DE ESTÁGIOS DA FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BOTUCATU – FATEC BOTUCATU 

PLANO DE ESTÁGIO 

Nome do estagiário:  

Curso:  

Matrícula:  

E-mail:  

Telefone:  

Orientador da Instituição de ensino:  

 

Concedente:  

CNPJ /CPF:  

Endereço:  Nº: CEP: 

Bairro:  Complemento: 

Cidade:  Estado:  

Supervisor da Concede:  

Formação profissional do supervisor:  

Cargo:  Setor:  

Telefone:  E-mail:  

 

Estágio: Remunerado: (    ) SIM    Valor da bolsa: ________________________                            (    ) NÃO 

Benefício: (     ) Auxílio-Transporte       (     ) Auxílio-Refeição         (     ) Outros: ____________________ 

Início previsto do estágio:      Término previsto do estágio: 

Carga Horária Diária:  Horário de trabalho:  Carga Horária semanal:  

Observações: 

Área (s) de conhecimento envolvidas no estágio: 

Atividades a serem desenvolvidas no estágio, na condição de aprendiz:  

Pré – requisitos exigidos para contratação do estagiário 

Recursos que serão utilizados pelo supervisor para realizar o acompanhamento e avaliação do desempenho do 

estagiário: 

 

Data: 
 

Assinatura sobre o carimbo do supervisor da empresa: 
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PARA USO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Professor Orientador: 

E-mail de contato: 

Resultado da análise do Plano de Estágio: 

             INDEFERIDO                                              DEFERIDO: Estágio classificado como: 

           Estágio “Obrigatório                                 Estágio “Não Obrigatório” 

Justificativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: 

 

 

 

 

 

Observação:- Este documento deve ser impresso frente e verso.
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ANEXO 6 - TERMO ADITIVO 
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

Aditamento ao TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, firmado entre a Empresa Concedente 

_____________________________________, CNJP/MF sob nº ___________________________________ e o 

estudante Estagiário _________________________________________________, aluno regularmente matriculado 

no ____ Semestre do Curso de Superior de Tecnologia em _________________________________, da 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BOTUCATU – FATEC Botucatu, Instituição de Ensino Superior mantida 

pelo CEETEPS, inscrita no CNPJ nº 62.823.257/0146-65, já qualificados respectivamente no Termo de 

Compromisso de Estágio e Convênio de Concessão de Estágio assinados entre as partes.   

Cláusula I  

Este TERMO ADITIVO prorroga a partir de ____/_____/_______ até o dia ____/_____/_______, o período de 

estágio estabelecido no referido Termo de Compromisso de Estágio.  

Cláusula II  

O horário de atividades de estágio na empresa será das _____ horas até às _____ horas, ou no mínimo/máximo _____ 

horas/semanais.  

Cláusula III  

O valor da Bolsa Auxílio Educacional será de R$ .... (...................) por hora/mês de estágio cumprida(o) pelo 

estagiário.  

Cláusula IV  

Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Termo de Compromisso de Estágio assinado entre 

UNIDADE CONCEDENTE e ESTAGIÁRIO, com a interveniência da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, em 

____/_____/_______. E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste TERMO ADITIVO, 

as partes assinam-no em três (03) vias de igual teor e forma.   

Botucatu, ______ de __________________ de _______. 

 

 

 

(EMPRESA CONCEDENTE) 

 

 

 

 

 

(ESTAGIÁRIO) 

 

 Prof. Dr. CELSO FERNANDES 

JOAQUIM JUNIOR 

Diretor FATEC Botucatu 

 

 

 

   

Testemunha 1  Testemunha 2 

 

 

  

Nome e RG  Nome e RG 
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ANEXO 7 - RELATÓRIO PARCIAL DE ESTÁGIO 

 



 

 

 

RELATÓRIO PARCIAL DE ESTÁGIO 

 

 

 

 

 

Nome do Estagiário 

Curso  

Nome da Empresa 

Nome do Supervisor na Empresa 

Nome do Orientador de Estágio na Faculdade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Inicial:______/_____/_____ 

 

Data Estimada para Término:______/_____/_____ 

 

 

 

 

 

 

 

BOTUCATU / SP 

MÊS/ANO  



 

 

 

RELATÓRIO PARCIAL DO ESTAGIÁRIO - RPE 

 

Estagiário: ______________________________________________________________________ 

Empresa: ________________________________________________________________________ 

Supervisor (Empresa) _____________________________________________________________ 

Orientador (Faculdade): ___________________________________________________________ 

 

ESTÁGIO  

 

DEPARTAMENTO(S) DA EMPRESA: ______________________________________________ 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

PERÍODO REALIZADO 

Data de Início:____/____/_____  Data Final do Período _____/____/____ 

Volume de Horas já realizadas:____________ 

Volume de Horas restantes:_____________ 

 

 

Botucatu,         de                     de                      . 

 

________________________________ 

Supervisor (Empresa) - Nome 

 

________________________________ 

Orientador (FATEC Botucatu) - Nome 

 

________________________________ 

Estagiário - Nome 

 



 

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DO ESTAGIÁRIO - RTAE 

 

ESTAGIÁRIO:___________________________________________________________________ 

 

EMPRESA: _____________________________________________________________________ 

 

Período de _____/_____/______ a _____/_____/______ 

 

Horas utilizadas: _____________horas 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

As informações contidas neste relatório são de uso exclusivo para fins acadêmicos não podendo ser 

utilizadas em quaisquer finalidades senão a que se destina. 

 

Botucatu, ____ de ______________de _______. 

 

Nome Supervisor de Estágio na Empresa:_________________ De acordo:__________________ 

 

Nome do Orientador de Estágio na FATEC Botucatu _____________ De 

acordo:________________ 

 

Nome do Estagiário: __________________________     De acordo: _____________________ 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 - DECLARAÇÃO DE PERÍODO E CARGA-HORÁRIA TOTAL DE ESTÁGIO 

 

 

 

 



 

TIMBRE DA EMPRESA 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins, que o(a) Sr.(ª) 

_____________________________________ (nome completo), RG nº. _________________________, 

realizou sob orientação do responsável pela respectiva área, as atividades correspondentes ao programa de 

Estágio Supervisionado, na empresa ___________________________________________(razão social da 

empresa), no período de ____ / ____ / ____ à ____ / ____ / ____ perfazendo um total de _____ horas 

 

 

 

 

 

Botucatu, _____  de _________________ de _______. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Nome Completo, Cargo e Assinatura do Responsável pela informação. 

Obrigatório o Carimbo da Concedente com o CNPJ 
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ANEXO 9 - AVALIAÇÃO DO ALUNO PELA EMPRESA 

 

 

 

 

 



 

TIMBRE DA EMPRESA 

 

 

Avaliação da Empresa  

Nome do Estagiário: 

Empresa Concedente: 

Nome do responsável na Empresa: 

Cargo ou Função: 

Ramo de atividade: 

Área onde se realizou o estágio: 

Período de realização do Estágio: De ___/___/___  a  ___/___/___ 

Total de horas: 
 

1. Anotar as atividades efetivamente desenvolvidas pelo estagiário: 

 

 

 

 
 

2. O nível de preparo profissional do estagiário foi 

 Ótimo  Bom  Regular 
 

Observações: 

 
 

3. Com referência ao nível de integração entre o estagiário e a empresa, assinalar: 

 

Houve Treinamento para adaptação?  Sim  Não 

Houve adaptação espontânea?  Sim  Não 
 

✓ O relacionamento do estagiário com o supervisor foi: 

 Ótimo  Bom  Regular 
 

Observações: 

 

 
✓ O relacionamento do estagiário com os colegas foi: 

 Ótimo  Bom  Regular 
 

Observações: 

 
 



 

TIMBRE DA EMPRESA 

 

 

4. Com referência ao aproveitamento do estágio pelo estagiário, assinalar: 

Aprendizagem obtida  Boa  Regular  Ruim 

Interesse demonstrado  Boa  Regular  Ruim 

Autonomia  Boa  Regular  Ruim 

Criatividade  Boa  Regular  Ruim 

Envolvimento  Boa  Regular  Ruim 
 

5. No que se refere à utilidade do estágio, favor assinalar: 

✓ Utilidade do estágio para a Concedente: 

 Muito significativa  Parcial  Pouco Expressiva 
 

✓ Utilidade do estágio para o aluno estagiário foi: 

 Muito significativa  Parcial  Pouco Expressiva 
 

6. Sugestões do responsável pelo estágio 

 

 

 

 

 
 

7. AVALIAÇÃO (NOTA DE 0 (zero) à 10 (dez) 

CONHECIMENTOS GERAIS   RESPONSABILIDADE  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   INICIATIVA  

ASSIDUIDADE   DISCIPLINA  

CRIATIVIDADE   SOCIABILIDADE  

MÉDIA FINAL (=SOMA/8) = 

 

Data: _____/_____/_______. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável na Empresa 

Carimbo Obrigatório do CNPJ da 

Concedente 
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ANEXO 10 - RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO 

 

 

 

 

 



 

 

 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BOTUCATU 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NOME DO CURSO 

 

 

 

 

 

 

NOME DO ALUNO 

 

 

 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botucatu-SP 

Mês-Ano 



 

 

 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BOTUCATU 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NOME DO CURSO 

 

 

 

 

 

NOME DO ALUNO 

 

 

 

 

TÍTULO 

 

 

Orientador: Prof. Titulação e Nome do Orientador 

(Exemplo Prof./Prof.ª Esp. ou Ms. ou Dr./Drª) 

 

 

 

 

Relatório Completo de Estágio Obrigatório apresentado à 

FATEC - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, como 

exigência para cumprimento do Estágio Supervisionado de 

Curso no Curso Superior de Nome do Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

Botucatu–SP 

Mês-Ano
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Histórico da empresa  

 

Comente a fundação e evolução da empresa. Cite numa cronologia os fatos mais marcantes ocorridos na 

empresa na sua evolução. 

 

1.2 Estrutura da empresa 

 

1.3 Mercado de atuação e principais produtos e/ou serviços 

 

1.4 Organograma da empresa onde estagiou 

 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTÁGIO 

 

2.1 Organograma da área 

 

2.2 Principais funções da área 

 

Descreva a funcionalidade da área em seus detalhes com as respectivas atividades que a área desenvolve. 

 

2.3 Estrutura funcional da área 

 

Descreva a organização funcional da área. Ex: Área de telemarketing. 

 

2.4 Desenhe o layout da área (opcional) 

 

 

 

3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

 

Descreva todas as atividades desenvolvidas no seu estágio em detalhes, citando os processos de que 

participou, que equipamentos utilizou, qual o software usado, qual a finalidade da sua atividade, está 



 

 

 

conciliada com outras áreas, onde, porque, qual a periodicidade, faça um fluxograma da sua atividade 

indicando se existem gráficos, planilhas, fichas de controle, etc. Descreva as principais tecnologias 

empregadas no processo empresarial: máquinas e equipamentos, softwares, hardwares, redes, 

comunicações, etc. Seja claro no texto, para que não surja nenhuma dúvida sobre as atividades 

desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

4 DIAGNÓSTICO DE EVENTUAIS PROBLEMAS E SUGESTÃO DE MELHORIAS 

 

Dentre as atividades desenvolvidas durante o estágio, relacione problemas encontrados, com as respectivas 

indicações e sugestão de melhorias em benefício da organização; indicando individualmente cada problema 

com a sua respectiva sugestão de melhoria. Neste tópico, deve-se propor sugestões para melhoria nas áreas 

e ou processos da empresa ou instituição em que estagiou. 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Apresenta-se o fechamento geral das ideias. Deve-se relatar suas considerações sobre a empresa e o estágio, 

analisando-os criticamente. Opinar sobre sua participação como estagiário e seu aproveitamento, sua 

capacidade profissional e como se sente frente ao mercado de trabalho. 
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ANEXO 11 - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO 

 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________ 

Faculdade de Tecnologia de Botucatu 

__________________________________________________________________ 

www.fatecbt.edu.br 

Av.: José Ítalo Bacchi, s/nº • Jd. Aeroporto • CEP: 18.606-851• Botucatu • SP • Tel.: (14) 3814.3004 

SOLICITAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Aluno: RA nº: 

Curso Superior de Tecnologia em Ciclo: 
 

Solicita o aproveitamento da equivalência das atividades desenvolvidas conforme assinalado na disciplina 

de Estágio Supervisionado, nos termos da Legislação e segundo critérios da Orientação FATEC Botucatu: 

 

Atividade Profissional com Registro em Carteira 

      

Atividade Profissional em Emprego Público.      

 

Estágio como atividade facultativa (Art. 3º Inciso I) 

 

Atividade Profissional como Proprietário ou Prestador de Serviços      
 

   

Outros______________________________________ 

 

Apontar documentos comprobatórios da situação assinalada: 

 

 

 

 
 

Botucatu, ____ de ___________________ de _______. 

 

_________________________________ 

    Assinatura do Aluno 
 

De Acordo  

À vista do exposto e analisado a documentação comprobatória consideram-se as atividades realizadas como 

equivalentes a _____ horas de Estágio Supervisionado.    

 

Botucatu,____ de ___________________ de ________. 

 

Orientador de Estágio 
 

De Acordo  

À vista do exposto e analisado a documentação comprobatória consideram-se as atividades realizadas como 

equivalentes a _____ horas de Estágio Supervisionado.    

 

Botucatu,____ de ___________________ de ________. 

 

Coordenador do Curso 
__ 
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ANEXO 12 - DECLARAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL PELA EMPRESA 

 

 

 



 

TIMBRE DA EMPRESA 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins que ___________________________________ inscrito 

no CPF sob o nº __________________________ é funcionário desta empresa desde _______________ 

até a presente data, exercendo atualmente o cargo de __________________, e desempenhando as 

seguintes atividades: 

1. ...............; 

2. ..............; 

3. ............; 

 

Botucatu, ____ de ___________________ de _______. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

        Nome, Cargo e Assinatura do Responsável 

Carimbo com o CNPJ 
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ANEXO 13 - RELATÓRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO 

 

 

 



 

 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA 

Faculdade de Tecnologia de Botucatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL PARA EQUIPARAÇÃO DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

 

 

 

 

 

GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA ....(NOME DO CURSO) 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO ALUNO 

 

 

 

 

 

 

ANO  



 

 

 

1. Histórico da Empresa: 

Escrever o histórico da empresa. 

 

a) Ramo de Atividade:- 

 

b) Mercado de atuação:- 

 

2. Função e Tempo de Serviço: 

 

 

3. Descrição das atividades: 

a) Atividade: (Descritivo de todo o processo para executar a referida atividade, ou seja, 

escrever de forma clara o passo a passo de cada uma das atividades desenvolvidas); 

b) ....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


