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Logomarca da Concedente 
 
 

CONVÊNIO DE ESTÁGIO 
 

 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Nome: Centro Universitário Ateneu 
Razão Social: Sociedade Educacional Edice Portela Ltda. - CNPJ: 41.548.546/0001-69 
Endereços: Messejana - Av. Coletor Antônio Gadelha, 621 – Fone: 0800 006 1717 CEP: 60871-
170 Cidade/UF: Fortaleza-Ceará 
Antônio Bezerra - Rua São Vicente de Paula, 300 – Fones: (85) 3033-5188/5172 ou 0800 006 
1717  - CEP: 60352-370 Cidade/UF: Fortaleza-Ceará 
Representante da Instituição: Sr. Claudio Ferreira Bastos – Cargo: Diretor 
Responsáveis pelas assinaturas dos documentos de estágio: 
Suziane Gadelha Monte - Cargo: Analista Administrativo 
Andreza Freitas de Albuquerque Azevedo – Cargo: Supervisora de Carreiras  
Marllos Kayne da Silva Bezerra – Cargo: Auxiliar Administrativo 
E-mail: nac@uniateneu.edu.br 

 
 

Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas resolvem nos termos da Lei n. 
11.788 de 25 de setembro de 2008, celebrar o presente TERMO DE CONVÊNIO, 
mediante as cláusulas e condições a seguir expressas. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
A Empresa Concedente, periodicamente e de acordo com suas disponibilidades e 
campos de estágio, colocará à disposição da Instituição de Ensino, vagas para 
indicações de alunos, cujas atividades sejam compatíveis com o curso do aluno; 

§ único - O Estágio de Estudantes poderá ser obrigatório ou não, conforme 
determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e 
do Projeto Pedagógico do Curso, nos termos da Lei nº 11.788/08. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 
O estágio será não-obrigatório, conforme Termo de Compromisso a ser celebrado com o 
aluno, e será cumprido no âmbito da (nome da empresa concedente), conforme sua 
disponibilidade de vagas, atendendo ao espirito de integração e profissionalização 
contido na Lei nº 11.788/2008. As atividades realizadas no estagio obedecerão  
Ás disposições acadêmicas e condições definidas na proposta pedagógica do curso de 
graduação do estagiário.  

Paragrafo único: O objetivo do Estágio será o aprimoramento profissional, 
cultural e social do estagiário estudante, através da aprendizagem e participação 
prática junto aos departamentos afins da Empresa Concedente; 

UNIDADE CONCEDENTE 

Nome: 
Razão Social: 
CNPJ: 000000000 
Endereço:Fone: 00000000 
Cidade/UF: Fortaleza-Ceará 
Representante: 
Cargo: 
E-mail: 

 

mailto:nac@uniateneu.edu.br


 2 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 
O Estudante selecionado conforme norma interna da Empresa Concedente para ser 
admitido deverá apresentar declaração de matrícula e frequência regular em curso de 
educação superior, e atestado pela instituição de ensino, devendo ser renovado no início 
de cada semestre letivo;  
 
CLÁUSULA QUARTA 
O horário de estágio terá limite máximo de 06 (seis) horas e não deverá prejudicar a 
presença do estudante nas aulas e provas no curso no qual ele está matriculado. A 
assiduidade do estagiário será demonstrada pela marcação de entrada e saída em cartão 
de ponto, ou qualquer outra modalidade de controle adotada pela Empresa Concedente; 
 

§único: A carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade nos 
períodos de avaliação do ESTAGIÁRIO, para garantir o bom desempenho do 
estudante, nos termos do Art. 10, §2o, da Lei n° 11.788 de 25/09/2008 

 
CLÁUSULA QUINTA 
Para os casos em que o estágio for extracurricular, a Empresa Concedente oferecerá 
mensalmente ao estagiário, uma bolsa de complementação educacional, cujo pagamento 
lhe será feito diretamente e com base no total de horas de estágio, concedendo ainda 
auxílio transporte; 
 
CLÁUSULA SEXTA 
A importância referente à bolsa, por não ter natureza salarial, uma vez que a realização 
de estágio não acarreta vínculo empregatício, desde que obedecidos os dispositivos da 
Lei nº 11.788/08, não estará sujeita a qualquer desconto trabalhista, previdenciário ou 
mesmo contribuição de FGTS, exceção feita ao desconto correspondente à retenção de 
Imposto de Renda na Fonte; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
Caberá à Empresa Concedente a responsabilidade de formalizar, a favor do estagiário o 
seguro contra acidentes pessoais, de conformidade com o disposto no artigo 9º, Inciso IV 
da Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008. 
 

§único: No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do 
seguro de que trata a cláusula sétima, passa a ser assumida pela instituição de 
ensino. 

 
CLÁUSULA OITAVA 
Por ocasião do término do estágio, a Empresa Concedente fornecerá ao estagiário, em 
forma de avaliação, o resultado de seu aproveitamento bem como comprovante do total 
de horas de estágio efetivamente realizadas pelo mesmo. 
 
CLÁUSULA NONA 
A qualquer tempo, mediante denúncia expressa por iniciativa de qualquer das partes, o 
presente instrumento poderá ser rescindido. Entretanto, os Termos de Compromisso a 
este vinculado, não serão necessariamente cancelados, salvo, se denunciados 
expressamente por uma das partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições da Lei 11.788 de 25 de 
setembro de 2008, ficando eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Ceará, 
renunciando desde logo, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir 
conflitos oriundos deste instrumento, ressalvada a composição amigável. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 
O presente Convênio terá vigência pelo o prazo de xx anos, podendo, porém, a qualquer 
tempo, ser prorrogado e/ou alterado por qualquer uma das partes, mediante Termo 
Aditivo, sempre que o interesse das partes o exigirem, respeitada, contudo, a integridade 
do seu objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
As partes, de comum acordo, elegem o foro da comarca de Fortaleza, Capital do Estado 
do Ceara, que, dirimir quaisquer dúvidas ao presente Termo de Convênio. 
 
E por estarem acordes, lavrou-se o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes convenentes, 
abaixo qualificadas e que a estes subscrevem. 
 
 

 
 

Fortaleza, ........de .................................... de ................. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
(INSTITUIÇÃO DE ENSINO) 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
(EMPRESA CONCEDENTE) 


