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ANEXO I  

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

  

A [NOME DA EMPRESA], no CNPJ sob o n.º [CNPJ], com endereço [ENDEREÇO],nº [NÚMERO] 

, neste ato representada por[NOME], brasileiro(a), [ESTADO CIVIL], portador(a) da Carteira de 

Identidade [NÚMERO], e inscrito(a) no CPF sob o n.º [NÚMERO], doravante denominada 

UNIDADE CONCEDENTE; o(a) estudante (a) _______________________________, matrícula 

___________, Curso de Graduação em ___________________, inscrito no CPF sob o 

nº.________________________, RG nº._______________________ residente à Rua 

______________________________n.º________(cidade) (UF) e-mail _______________, 

telefone_____________, doravante denominado(a) ESTAGIÁRIO e a Faculdade de Medicina 

de Campos, com sede na Avenida Alberto Torres n. 217, Centro, Campos dos Goytacazes, 

mantida pela Fundação Benedito Pereira Nunes, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o n. 28.964.252/0001-50, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, 

[NOME], profissão, inscrito no CPF sob o n. [NÚMERO CPF],bem como pelo Diretor-Geral da 

Faculdade de Medicina de Campos, [NOME], profissão, inscrito no CPF sob o n. [NÚMERO 

CPF], doravante denominada FMC,  celebram entre  si o presente TERMO DE COMPROMISSO 

DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

A UNIDADE CONCEDENTE, por meio do presente Termo de Compromisso de Estágio Não 

Obrigatório, com arrimo na Lei n°11.788/2008 que regulamenta as atividades relativas aos 

estágios, tem como objetivo propiciar, ao educando, preparação para o trabalho produtivo 

dentro da área de sua formação educacional possibilitando-lhe, assim, aprimoramento 

técnico-profissional, em consonância com o projeto pedagógico do seu curso. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO PERÍODO E CARGA HORÁRIA 
  
O estágio será desenvolvido na UNIDADE CONCEDENTE e será realizado no período e horário 

abaixo descrito: 

a) Período:  /  /  a  /  /  . 

b) Carga horária semanal:_______ horas. 

O estágio não excederá a jornada diária de 6 (seis) horas e 30 (trinta) horas semanais, podendo 

ser renovado, segundo autorização da FBPN/FMC, desde que não suplante 2 (dois) anos. 

O estágio não poderá ser desenvolvido em dias e horários que conflitem com as atividades 

regulares do estudante na FMC.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS ATIVIDADES  

 

As atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário deverão ser compatíveis com sua área de 

formação e explicitado no plano de estágio anexo a este termo de compromisso. 
 

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO 
 

O presente Termo de Compromisso de Estágio Não Obrigatório ficará automaticamente 

rescindido nas seguintes hipóteses: 
 

a. Término do prazo do estágio, se não renovado ou alcançado 2 anos; 

b. Trancamento da matrícula pelo(a) estagiário(a); 

c. Desistência do curso pelo (a) estagiário (a); 

d. Não comparecimento do estudante ao estágio por um período por 3 (três) dias 

consecutivos ou 5 (cinco) dias intercalados, no período de um mês, sem justificativa; 

e. Pela ausência, ainda que justificada, de estagiários, a mais de 30% (trinta por cento) da 

carga horária prevista para a realização do estágio, avaliados trimestralmente, de forma 

cumulativa; 

f. Conclusão do Curso de Graduação;  

g. Não cumprimento de cláusulas deste termo; 

h. Violações de regramentos éticos e institucionais, devendo ser respeitadas as normas 

vigentes, em especial os Regimentos da FMC e da Unidade Concedente; 
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 Parágrafo único: Este termo poderá ser rescindido por qualquer uma das partes mediante 

aviso prévio de 30 (trinta) dias. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DOS ENCARGOS SOCIAIS 

 

O presente estágio não acarretará vínculo empregatício entre o estagiário e a Unidade 

Concedente – art. 3º da Lei 11788/2008, bem como com a mantenedora da FMC. 
 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

 

No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá ao estagiário: 
 

a. Cumprir com todo empenho e interesse a programação estabelecida para o seu estágio; 

b. Observar e obedecer às normas internas da Unidade Concedente; 

c. Comunicar à Unidade Concedente e ou à FMC, conclusão, interrupção ou modificação 

deste termo de compromisso, bem como fatos de interesse ao andamento do estágio; 

d. Informar de imediato e por escrito à Unidade Concedente qualquer fato que interrompa, 

suspenda ou cancele sua matrícula na FMC interveniente, arcando com quaisquer ônus 

pela ausência dessa informação; 

e. Responder pelo ressarcimento de danos causados por ato doloso ou culposo a qualquer 

equipamento instalado nas dependências da Unidade Concedente durante o 

cumprimento do estágio, bem como por danos morais e materiais causados a terceiros; 

f. Apresentar relatórios e/ou avaliações sobre seu estágio, na forma, prazo e padrões 

estabelecidos pela Coordenação Geral de Estágio da FMC;  

g. Atualizar impreterivelmente seu endereço eletrônico e demais dados cadastrais junto à 

Coordenação Geral de Estágio, para efeito de acompanhamento de seu estágio; 

h. Não divulgar quaisquer informações, dados ou trabalhos reservados ou confidenciais de 

que tiver conhecimento em decorrência do estágio; 

i. Informar a UNIDADE CONCEDENTE os períodos de verificações de aprendizagem 

periódicas e/ou finais. 

 

 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA UNIDADE CONCEDENTE 
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No desenvolvimento do estágio, caberá à Unidade Concedente: 
 

a. Proporcionar ao estagiário, condições para complementar e consolidar na prática, os 

conhecimentos ministrados pela FMC; 

b. Indicar para orientar e supervisionar funcionário de seu Quadro de Pessoal, com formação 

ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no Curso em que o(a) 

estagiário(a) esteja regularmente matriculado(a);  

c. Garantir que o funcionário indicado, que irá orientar e supervisionar, se responsabilize 

por no máximo 10 (dez) estagiários simultaneamente; 

d. Comunicar à FMC, a interrupção e as eventuais alterações que ocorrerem neste Termo de 

Compromisso; 

e. Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;  

f. Entregar ao estagiário, quando da finalização do estágio, o relatório de desenvolvimento 

do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da 

avaliação de desempenho; 

g. Não permitir que o estágio se inicie sem a prévia assinatura deste Termo de Compromisso 

de Estágio Não Obrigatório – TCE; 

h. Reduzir ao menos à metade, sem prejuízo da bolsa, a carga horária do estagiário no 

período de verificações de aprendizagem periódicas e /ou finais; 

i. Conceder bolsa de estágio no valor de R$ ______________(_____________ 

_______________________________________________________) ou contraprestação 

condigna, bem como auxílio transporte ao Estagiário; 

j. Conceder período de recesso remunerado, a ser gozado preferencialmente durante as 

férias escolares do estagiário, na proporção de 2,5 (dois e meio) dias para cada mês de 

estágio; 

k. Contratar seguro de vida obrigatório para o estagiário, cuja apólice é parte integrante do 

presente contrato devendo a ele ser anexado no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data 

da assinatura. 

 

 
 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA FMC 
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No desenvolvimento do estágio, caberá à FMC: 

a. Avaliar o Plano de Desenvolvimento do Estágio elaborado pelo estagiário com base nas 

atividades executadas durante o período de estágio; 

b. Fornecer, quando solicitado pela Unidade Concedente, informações acerca da vida 

acadêmica do estagiário. 

c. Arquivar os relatórios de estágio; 

d. Exigir do estagiário apresentação a de relatório de desenvolvimento do estágio realizadas, 

com visto do professor Supervisor da Unidade Concedente, nos prazos estabelecidos pela 

FMC; 

 

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO celebrado entre a 

UNIDADE CONCEDENTE, o ESTAGIÁRIO e a FMC constituem comprovante da inexistência de 

vínculo empregatício de qualquer natureza, nos moldes da Lei 11.788/2008.  

As partes declaram ter conhecimento dos termos estabelecidos no Regulamento do Estágio 

Não Obrigatório da FMC. 

E, por estarem justos e acordados, as partes firmam o presente TERMO DE COMPROMISSO 

DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO em 3 (três) vias de igual teor e forma. 

 

Campos dos Goytacazes, RJ, ______de ________________de 20______. 

 

_________________________________ 
  Unidade Concedente 

 

  ________________________________                    ______________________________ 
            Diretor-Presidente da FBPN                                              Diretor-Geral da FMC 

 
___________________________________ 

Estagiário 
(nome e assinatura do estudante) 
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ANEXO II 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO 

Nome do Estagiário:______________________________Matrícula:___________________ 

Curso de Graduação em: _______________________ Período:________________________ 

Unidade Concedente:______________________________ Telefone:__________________ 

Período de Realização do Estágio: ______________________________________________ 

Supervisor na Unidade Concedente: _____________________________________________  

Função na Unidade:____________________ Registro Profissional:____________________ 

e-mail: ____________________________________________________________________ 
 

As atividades a serem desenvolvidas pelo ESTAGIÁRIO sob a orientação do supervisor da 

Unidade Concedente durante o período do Estágio são: 
 

Descrição sucinta das atividades a serem desenvolvidas pelo acadêmico - estagiário com 
carga-horária prevista para cada atividade: 

Atividades CH 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

________________________________                     __________________________________ 
                            Estagiário                                                    Supervisor da Unidade Concedente 
 

AAA 

 

Autorização da Coordenação Geral de Estágio da FMC 

(   ) SIM      (   ) NÃO 

Justificativa: ____________________________________________________________________ 

Data e Assinatura: _______________________________________________________________ 


