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Apresentação 
 

 

Este regulamento tem por objetivo orientar o discente em relação à prática 

do estágio curricular e do extracurricular, bem como auxiliar na compreensão 

das atividades relativas à elaboração dos relatórios para validação dos estágios.  
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Capítulo I - Das Disposições gerais 

 

Art.1º O estágio curricular e o extracurricular é regulamentado pela Lei nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008. 

Art.2º A duração do estágio curricular e do extracurricular na mesma parte 

concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de 

estagiário portador de deficiência. 

Art.3º A carga horária deve ser de, no máximo, 30 horas semanais, 

distribuídas nos horários de funcionamento da empresa e compatíveis com o 

horário escolar do aluno. 

Art.4º O não cumprimento da carga horária semestral mínima necessária 

por curso, implicará na reprovação do aluno no componente curricular estágio, 

constando no histórico escolar o registro de estágio curricular: realizado / não 

realizado.  

Art.5º Neste regulamento o estágio curricular e o extracurricular serão 

normatizados em capítulos próprios.  

Capítulo II- Do estágio curricular 
 

Art.6º O estágio curricular é um ato educativo e agente integrador 

acadêmico profissional, configurado para ser um componente da matriz do 

curso, portanto, de natureza orientada, desenvolvido em ambiente de trabalho, 

visando a preparação para a profissionalização dos discentes.   

Art.7º O estágio curricular caracteriza-se por ser um tipo de atividade não 

remunerada.  

Art.8º O estágio curricular é componente do projeto pedagógico do curso, 

cabendo ao coordenador, ao colegiado e ao núcleo docente estruturante zelar 

pela autêntica atividade pedagógica que o integra. 

Art.9º Para o curso de jornalismo, publicidade e propaganda, rádio, TV e 

internet, relações públicas, serão exigidas, 200 horas de estágio curricular, a 

iniciarem a partir do quinto semestre. 

Art.10 O estágio curricular definido em projeto pedagógico atendendo as 

DCNs de cada curso assim se explicita:   

§ 1º- Para o curso de jornalismo, o estágio é um ato educativo, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para a atuação 
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profissional. Ao integrar o estudante ao ambiente de trabalho e colocá-lo diante 

de situações reais de mercado, o estágio constitui uma oportunidade de 

promover uma articulação entre o que é aprendido em sala de aula e nas 

disciplinas laboratoriais e a rotina da vida profissional garantido, assim, o diálogo 

entre teoria e prática. 

 § 2º- Para o curso de publicidade e propaganda, o estágio se constitui 

como uma oportunidade para desenvolver habilidades em refletir a variedade e 

mutabilidade de demandas sociais e profissionais na área, adequando-se à 

complexidade e velocidade do mundo contemporâneo por meio de 

conhecimento, domínio de técnicas e instrumentos necessários para a 

proposição e execução de soluções de comunicação mercadológica eficazes 

para os objetivos de mercado, de negócios de anunciantes e institucionais. 

§ 3º- Para o curso de rádio, TV e internet, o estágio se constitui como uma 

oportunidade de interação do discente com seu espaço de atuação profissional, 

de forma a desenvolver a articulação teórico-prática para a produção em áudio, 

audiovisual e multimídia. 

§ 4º- Para o curso de relações públicas, o estágio define-se pela 

realização de atividades de formação realizadas na Instituição de Ensino ou fora 

dela, articulando e ampliando a formação teórico-prática do discente. 

Art.11 O estágio curricular é realizado sob a orientação de um professor 

(orientador de estágio) e validado pela coordenação de curso. 

 

Art.12 O estágio curricular é desenvolvido obedecendo ao método 

solução-problema. Num primeiro momento de observação, utilizando-se de 50 

% da carga horária do estágio curricular e num segundo momento a intervenção 

utilizando-se da outra 50 % da carga horária do estágio curricular.  

Capítulo III- Dos objetivos da prática de estágio curricular 
 

Art.13 A prática do estágio curricular tem por objetivo integrar acadêmica 

e profissionalmente o discente, segundo um perfil de egresso.   

 

§ 1º- Para o curso de jornalismo, o objetivo da prática do estágio curricular 

é o de consolidar práticas de desempenho profissional inerente ao perfil do 

formando, complementar e aplicar o conhecimento adquirido no curso de 

jornalismo em uma atividade profissional, estabelecendo assim uma ligação 



 

 
 

FAPCOM | Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação  6 

 

direta entre a experiência acadêmica e o mercado de trabalho. Das 

competências específicas descritas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do 

curso de Jornalismo, o estágio curricular tem como objetivo geral colocar 

situações-problema nas quais o estagiário-estudante possa exercitar as 

seguintes competências pragmáticas exigidas dos jornalistas: compreender, 

dominar e gerir processos de produção jornalística, e ser capaz de aperfeiçoá-

los pela inovação e pelo exercício do raciocínio crítico; Dominar linguagens 

midiáticas e formatos discursivos utilizados nos processos de produção 

jornalística nos diferentes meios e modalidades tecnológicas de comunicação; 

Dominar o instrumental tecnológico – hardware e software – utilizado na 

produção jornalística; Avaliar criticamente produtos e práticas jornalísticas. 

§ 2º- Para o curso de publicidade e propaganda, o estágio objetiva uma 

atividade complementar a formação discente para o desenvolvimento de 

experiências e competências práticas no campo da comunicação, a fim de 

melhor prepará-lo para o exercício da profissão, aprimorando sua capacidade 

criativa, produtiva e de análise crítica. O curso de publicidade entende que 

paralelo ao processo de ensino, cabe ao estágio viabilizar o aprendizado prático 

que possibilite aos acadêmicos a vivência das atividades inerentes à sua 

formação humana e profissional. 

§ 3º- Para o curso de rádio, TV e internet, o estágio objetiva uma atividade 

complementar a formação do discente por meio de práticas que ampliam suas 

referências sobre história, estética e linguagem, e suas habilidades técnicas, 

assim como desafiam suas competências de produção na aplicação dos 

diversos saberes adquiridos na vida acadêmica. 

§ 4º- Para o curso de relações públicas, o estágio visa assegurar 

mecanismos para consolidação e articulação das competências estabelecidas, 

definindo-se como atividades teórico-práticas, em consonância com o perfil do 

egresso estabelecido, buscando, ainda, assegurar o contato do estudante com 

a mundo do trabalho, vivenciando situações e contextos nos quais possa 

explicitar o aprendizado. 

 

Capítulo IV- Dos processos do estágio curricular  
 

Art. 14 Todas as informações registradas nos formulários, ao longo da 

realização do estágio, deverão ser apresentadas ao professor orientador de 

estágio, e ao final de cada semestre ser validado pelo coordenador de curso. 
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Art. 15 O (a) discente (a) estagiário (a) deverá preencher os seguintes 

formulários em anexo e na ordem aqui estabelecida, disponibilizado no portal do 

aluno.  

Anexo 1: Carta de apresentação  

Anexo2: Memorial descritivo  

Anexo 3: Acordo de cooperação  

Anexo 4: Termo de compromisso de estágio  

Anexo 5: Plano de estágio  

Anexo 6: Termo aditivo  

Anexo 7: Termo de rescisão  

Anexo 8: Relatório de avaliação do aluno preenchido pela empresa 

Anexo 9: Relatório de auto avaliação preenchido pelo aluno 

Anexo 10: Relatório final das atividades do aluno 

 
Capítulo V- Da estrutura do relatório final das atividades do aluno 

 

Art.16 O relatório final das atividades do aluno (Anexo 10) deve ser 

estruturado a partir de elementos pré e pós-textuais: introdução, 

desenvolvimento e conclusão segundo normas ABNT.   Contendo:  

1. Identificação do aluno  

2. Identificação da (s) empresa (s)   

3. Avaliação da (s) empresa (s) pelo aluno  

4. Relatório de auto avaliação preenchido pelo aluno 

5. Avaliação do orientador de estágio  

 
Capítulo VI - Dos prazos 

 

Art.17 O aluno deverá cumprir o estágio curricular de acordo com os 

prazos de integralização do curso, mínimo e máximo, estabelecidos no projeto 

pedagógico do curso e em consonância com o calendário acadêmico.  
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Capítulo VII- Do estágio extracurricular 
 

Art.18 O estágio extracurricular é um ato educativo e agente integrador 

acadêmico profissional, desenvolvido em ambiente de trabalho, visando a 

preparação para a profissionalização dos discentes.  

Art.19 O estágio extracurricular é aquele desenvolvido como atividade 

complementar ao currículo, envolvendo remuneração. 

Art. 20 O estágio extracurricular pode ser aproveitado em até 50% do total 

da carga horária exigida para cumprimento do estágio curricular, seguindo os 

mesmos processos e fluxos de validação descritos nos artigos 14 e 15.  

Art. 21 O aproveitamento do estágio extracurricular para o curricular se 

dará a partir do terceiro semestre e para as atividades complementares a 

qualquer momento. 

 

Capítulo VIII - Dos processos do estágio extracurricular 
 

Art.22 Todas as informações registradas nos formulários, ao longo da 

realização do estágio, deverão ser apresentadas ao professor orientador de 

estágio, e ao final de cada semestre ser validado pelo coordenador de curso. 

Art.23 (A) discente (a) estagiário (a) deverá preencher os seguintes 

formulários em anexo e na ordem aqui estabelecida, disponibilizado no portal do 

aluno.  

Anexo 1: Carta de apresentação  

Anexo2: Memorial descritivo  

Anexo 3: Acordo de cooperação  

Anexo 4: Termo de compromisso de estágio, mais cópia da carteira de 

trabalho. 

Anexo 5: Plano de estágio  

Anexo 6: Termo aditivo  

Anexo 7: Termo de rescisão  

Anexo 8: Relatório de avaliação do aluno preenchido pela empresa 

Anexo 9: Relatório de auto avaliação preenchido pelo aluno 
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Anexo 10: Relatório final das atividades do aluno 

 

Capítulo IX - Dos procedimentos e condições de validação 
 

Art.24 É responsabilidade do aluno realizar o estágio extracurricular e 

comprová-lo por meio de protocolo junto ao professor orientador de estágio, até 

a data limite de cada semestre estabelecida em calendário acadêmico. 

Art.25 São comprovantes de validação do estágio extracurricular os 

relatórios já estabelecidos no artigo 23.  

Parágrafo único: Os casos particulares quanto a efetividade do estágio 

extracurricular e a documentação comprobatória serão analisados pelo professor 

orientador de estágio e a coordenação de curso.  

Capítulo X - Das empresas e funções 

 

Art. 26 A FAPCOM é responsável por informar à empresa cedente do 

estágio extracurricular, periodicamente, a situação de matrícula do discente. 

Art.27 Os estágios deverão ser cumpridos em empresas e instituições de 

comunicação em seus diversos segmentos, conforme as especificidades de 

cada curso.   

§ 1º- No curso de jornalismo, o Estágio Curricular Supervisionado poderá 

ser realizado em instituições públicas, privadas, do terceiro setor ou na própria 

Instituição de Ensino, em seus veículos autônomos, suas assessorias 

profissionais ou em projetos da instituição. O estagiário pode desenvolver 

atividades jornalísticas nas seguintes áreas: em emissoras de rádio e de 

televisão, em redações de veículos impressos, em web jornais e portais de 

notícias na internet; e também em atividades de assessoria de imprensa 

realizadas em empresas públicas ou privadas ou em organizações 

governamentais ou não-governamentais. O estágio pode ser realizado também 

nos veículos ou assessorias da Instituição de Ensino frequentadas pelo 

estudante-estagiário, desde que as atividades do estágio não sejam atividades 

laboratoriais desenvolvidas no âmbito das disciplinas, dos projetos de extensão 

e de pesquisa.  

 

§ 2º- Para o curso de publicidade e propaganda, o discente poderá estagiar em 

organizações diversas regularmente constituídas, que ofereçam condições 
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essenciais que permitam ao discente explicitar seus conhecimentos técnico-

científicos, vinculados às disciplinas de formação profissional dentro das  áreas 

específicas  de Criação e produção de peças gráficas e audiovisuais em 

comunicação; planejamento de mídia e Comunicação; promoção de vendas 

como apoio a campanhas publicitárias;  ações de marketing como estratégias 

em campanhas publicitárias;  ações de pesquisa em comunicação e marketing 

para fins de campanha publicitária;  ações promocionais e institucionais;  ações 

de comunicação dirigida;  comunicação publicitária para web;  redação 

publicitária e ações de atendimento e gerenciamento de clientes para fins 

publicitários. 

§ 3º- Para o curso de rádio, TV e internet, o discente poderá estagiar em 

emissoras de rádio e televisão, Web rádio e Web TV; produtoras de áudio, 

cinema e vídeo; produtoras de conteúdo para Internet; centros e institutos 

culturais em seus setores de RTVI; sites e portais de Internet; produtoras de 

publicidade e propaganda; laboratórios e comércio de equipamentos de áudio e 

vídeo; e, em escolas (cursos) de áudio, audiovisual e multimídia. O aluno poderá 

estagiar exercendo funções técnicas e de produção, em atividades práticas de 

criação em áudio, audiovisual, multimídia, e de administração e gestão de 

empresas de comunicação, tais como: criação, roteiro, produção, direção, 

edição, elaboração de projetos multimídia, redação para Internet, produção de 

conteúdo para Internet, sonoplastia e sound design, trilha sonora, escolha de 

equipamentos e acessórios, montagem e preparação de sets, seleção de equipe 

e casting, assistência de produção e direção, visitas e seleção de locações, 

elaboração de orçamentos e cronogramas, operação de áudio e de câmera de 

vídeo, operação de microfones e equipamentos complementares, realização de 

vídeo documentário e institucional, realização de curtas, filmes comerciais e 

animações, direção de arte e cenografia, direção de fotografia, iluminação e 

lighting design, seleção e edição de sons e de imagens, registro de eventos, pós-

produção e tratamento de áudio e vídeo. 

§ 4º- Para o curso de relações públicas, o discente poderá estagiar em 

praticamente todas as empresas e instituições, abrangendo o conjunto de 

conhecimentos que orientam as práticas profissionais, entre as quais, 

organização de eventos, desenvolvimento de ações de relacionamento com 

públicos, planejamento estratégico e de comunicação integrada (interna, 

administrativa, mercadológica, institucional), tanto no planejamento quanto na 

produção para meios impressos, digitais e audiovisuais. 
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ANEXO 1 
 

Carta de Apresentação 

A presente carta tem a finalidade de apresentar o (a) discente (a) 

__________________________________, regularmente matriculado (a) no 

semestre do Curso de ________________________ da Faculdade Paulus de 

Tecnologia e Comunicação, interessado em efetuar carga horária 

______________ horas de atividade de ESTÁGIO CURRICULAR nessa 

conceituada Instituição, administrado por Vossa Senhoria. 

Estamos cientes da importância que a oportunidade do estágio representa 

para a formação do futuro profissional de ________________ e agradecemos 

antecipadamente pela atenção que Vossa Senhoria possa dispensar ao 

presente pedido.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, ____de________________de 20____.  

 

 

Secretaria: _________________________________________________ 

(Carimbo e assinatura) 
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ANEXO 2 

 

Memorial Descritivo 

Nome da Empresa:  

Endereço:  

Fone: 

E-mail:  

Responsável:  

 

Ramo de Atividade:  

 

Descrição das Instalações (Descrever o espaço físico e as condições de 

trabalho): 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

São Paulo, 

____/___/___ 

 

___________________________ 

Estagiário 

____________________________ 

Empresa Concedente 

 

Visto: Eventos / orientador de estágio 
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ANEXO 3 

 

Acordo de Cooperação  
 

Instituição de Ensino e Unidade Concedente 

(Instrumento Jurídico de que trata a Lei 11.788 de 25/09/08) 

Instituição de Ensino 

PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO entidade mantenedora da Faculdade Paulus 

de Tecnologia e Comunicação- FAPCOM, neste ato representada por seu 

Diretor, Pe Antonio Iraildo Alves de Brito, RG: 1102515192RS, CPF: 

541.269.243-53, devidamente inscrita no inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica sob número 61.287.546/0041-57, estabelecida na Rua Major 

Maragliano, 191 – Vila Mariana – CEP 04017-030, São Paulo – SP. 

Unidade Concedente 

(XXXXXX) devidamente inscrito no CNPJ XXX, localizado na XXX 

(logradouro, nº - bairro - CEP - cidade/Estado), Tel.: (XX) XXXX-XXXX, neste ato 

representado por seu XXX (função e nome), RG XXX e CPF XXX. 

Firmam o Acordo para a realização de Estágios, nos termos da Lei 11.788 

de 25/09/08, conforme condições abaixo. 

As partes acima qualificadas na melhor forma de direito e com fundamento 

na Lei nº. 11.788 de 25/09/08, Capítulo I- Da Definição, Classificação e Relações 

de Estágio, que dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimento de 

ensino superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 

especial e dos anos finais do ensino fundamental e dá outras providências, 

resolvem celebrar o presente Acordo de Cooperação entre a Unidade 

Concedente e a Instituição de Ensino, que se regerá pelas cláusulas e condições 

seguintes: 

Cláusula 1ª- Este Acordo de Cooperação tem por objetivo formalizar as 

condições básicas para a realização de Estágios dos Estudantes, Obrigatório e 

Não Obrigatório, da junto à Instituição de Ensino, de acordo com o projeto 

pedagógico dos cursos de Jornalismo, Rádio TV e Internet, Relações Públicas, 

Publicidade  Propaganda, Produção Multimídia, Fotografia e Filosofia entendido 

o Estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 

de trabalho, que visa o treinamento prático e preparação para o trabalho 
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produtivo, aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento 

humano dos Estudantes-Estagiários, nos termos da Lei 11.788/08. 

Cláusula 2ª- A Unidade Concedente de acordo com suas disponibilidades 

e campos de estágio poderá colocar à disposição da Pia Sociedade de São 

Paulo entidade mantenedora da Faculdade Paulus de Tecnologia e 

Comunicação, vagas para indicações de estudantes regularmente matriculados 

na Instituição de Ensino, e que venham frequentando efetivamente as aulas. 

Cláusula 3ª- Para a realização de cada Estágio, em decorrência do 

presente Acordo, será celebrado um TCE - Termo de Compromisso de Estágio, 

entre o (a) Estudante e a Unidade Concedente, com interveniência obrigatória 

da Instituição de Ensino, nos termos do inciso II, do Art. 3º da Lei 11.788/08. 

Cláusula 4ª- O TCE, fundamentado e vinculado ao presente Acordo de 

Cooperação, ao qual será anexado posteriormente, terá por função básica, em 

relação a cada Estágio, particularizar a relação jurídica especial existente entre 

o (a) Estudante-Estagiário e a Unidade Concedente, indicando as condições de 

adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade 

de formação escolar do Estudante-Estagiário e ao horário do calendário escolar. 

Cláusula 5ª- Assim materializado, caracterizado e documentado, o 

Estágio que vier a se realizar à luz deste Acordo de Cooperação, segundo a 

legislação, não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza entre o 

Estudante-Estagiário e a Unidade Concedente, nos termos do que dispõe o art. 

3º da Lei 11.788/08. O TCE poderá ser ou não renovado, conforme interesse 

entre as partes, devendo constar obrigatoriamente os seguintes itens: 

Descrição das atividades que serão exercidas pelo Estudante-Estagiário. 

O horário do Estágio e os dias da semana em que ele deverá ser 

cumprido. 

A vigência do TCE (Início e término). 

O nome do responsável pela orientação e ou supervisão do estágio 

(Unidade Concedente) dentro da habilitação do curso, constando o número do 

Conselho Regional, quando pertinente. 

Número de Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais e nome da 

Seguradora (Instituição de Ensino). 
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Cláusula 6ª- Faz parte integral deste Acordo de Cooperação o TCE, 

caracterizando as condições de realização de estágio, acordadas entre a 

Instituição de Ensino, o Estudante-Estagiário e a Unidade Concedente. 

Cláusula 7ª- O Acordo de Cooperação ora firmado não gerará 

contrapartida entre as partes, independente da carga horária e quantidade de 

alunos que utilizarão o campo de estágio ofertado pela Unidade Concedente. 

Cláusula 8ª- Caberá a Instituição de Ensino: 

1. Avaliar as instalações da Unidade Concedente e sua adequação à 

formação cultural e profissional do educando. 

2. Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, 

como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades de 

Estudante-Estagiário. 

3. Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 

6 (seis) meses, de relatório das atividades. 

4. Zelar pelo cumprimento do TCE, reorientando o Estudante-Estagiário 

para outro local em caso de descumprimento de suas normas. 

5. Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos 

estágios de seus Estudantes-Estagiários. 

6. Comunicar à Unidade Concedente, no início do período letivo, as datas 

de realização de avaliação escolares ou acadêmicas. 

 

Cláusula 9ª- Caberá a Unidade Concedente: 

1. Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao 

educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural. 

2. Indicar colaborador do seu quadro de pessoal, com formação ou 

experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso para 

orientar e supervisionar até 10(dez) Estudante (s) -Estagiário (s). 

3. Entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das 

atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação do desempenho, quando 

houver o desligamento do Estudante-Estagiário. 

4. Manter a disposição da fiscalização, documentos que comprovem a 

relação de estágio. 
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5. Enviar a Instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) 

meses, relatório de atividades, com vista obrigatória do Estudante-Estagiário. 

Cláusula 10ª - A Unidade Concedente, quando se tratar de estágio não 

obrigatório, deverá conceder ao Estudante-Estagiário, Bolsa de 

Complementação Educacional ou outra forma de contraprestação, bem como 

auxílio-transporte, no valor e nas condições expressas no TCE, conforme dispõe 

o art. 12, da Lei 11.788/08. 

Cláusula 11º- A Instituição de ensino ficará responsável pela contratação 

de seguro de acidentes pessoais em favor do Estudante-Estagiário, quando se 

tratar de estágio obrigatório, de acordo com o art. 9º, parágrafo único, da Lei 

11.788/08. 

Cláusula 12º- O horário de estágio a ser cumprido pelo Estudante-

Estagiário será determinado pela Unidade Concedente de acordo com suas 

conveniências, não devendo prejudicar a presença nas aulas e provas do curso 

no qual está matriculado, atendendo as determinações do art. 10, da Lei 

11.788/08. 

Cláusula 13º- A assinatura do TCE ficará sujeita ao confronto do horário 

de aulas do Estudante-Estagiário com o horário de estágio. 

Cláusula 14º- A Instituição de Ensino se comprometerá a informar à 

Unidade Concedente caso o Estudante-Estagiário, no decorrer do estágio, 

abandone o curso, fato esse que acarretará, automaticamente, a rescisão do 

TCE. 

Cláusula 15º- Ao firmar o presente Acordo, as partes declaram aceitar 

sem restrições, as condições ora estabelecidas, responsabilizando-se pelo 

cumprimento das obrigações nele assumidas. 

Cláusula 16º- O presente Acordo vigorará por prazo indeterminado, 

podendo ser rescindido sem quaisquer ônus, a qualquer tempo, mediante 

denúncia prévia de 30 (trinta) dias, por iniciativa de qualquer das partes.  

Cláusula 17º- Todas as correspondências relativas a este contrato de 

Estágio deverão ser protocoladas na Secretaria Acadêmica para posterior 

encaminhamento à Central de Estágio da Faculdade Paulus de Tecnologia e 

Comunicação – FAPCOM. 

Cláusula 18º- Para dirimir eventuais dúvidas que possam ser suscitadas 

na execução e interpretação do presente Convênio, fica eleito o foro da Comarca 

de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem assim certos e ajustados, firmam o presente instrumento 

em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito. 

São Paulo,   ______  de _________ de 20___. 

Instituição de Ensino Unidade Concedente 

Representante Legal: Representante Legal: 

Pe. Antonio Iraildo Alves de Brito 
Diretor da FAPCOM 

 

  

Testemunha Instituição de Ensino: 

 

Testemunha Unidade Concedente: 

 

 

Nome: Nome:  

RG:  RG:  
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ANEXO 4 
  

Termo De Compromisso De Estágio Curricular 

(De acordo com a Lei 11.788 de 25/09/08.) 

Pelo presente instrumento, as partes, a seguir qualificadas, acordam e 

estabelecem entre si as condições que regerão este TERMO DE 

COMPROMISSO DE ESTÁGIO, de acordo com a Lei 11.788/08: 

Instituição de Ensino: 

 

Razão Social: Pia Sociedade de São Paulo- Faculdade Paulus de Tecnologia 

e Comunicação 

 

Endereço: Rua Major Maragliano, 191 – Vila 

Mariana 

CEP: 04017-030 São 

Paulo- SP 

Telefone: (11) 2139-8520 CNPJ nº: 

61.287.546/0041-57 

Representada por: Pe. Antonio Iraildo Alves de Brito Cargo: Diretor 

Doravante denominada Instituição de Ensino 

 

 

Unidade Concedente: 

Razão Social:  

Endereço: Cidade/UF: CEP: 

Inscrição Estadual nº: 

.................................................................................... 
CNPJ nº 

Representado por: 
Reg. Conselho nº 

NSA 

Cargo: Telefone:  

Doravante denominada Unidade Concedente 

 

Estagiário (a): 

Nome:  

 

RG nº:  CPF nº       TPS/Série: NSA 
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Endereço:  CEP:  

Cidade:  UF: SP Telefone:  

Curso:  Semestre:  Código de Matrícula:  

Período: Matutino (   )  Vespertino (    )    

Noturno  (    ) 

 

 

§1. O Termo de Compromisso de Estágio estabelecido pelas condições 

gerais de cooperação, normatiza a relação funcional e jurídica entre o (a) 

estagiário (a) e a Unidade Concedente, com interveniência da Instituição de 

Ensino, especificando os direitos e obrigações de cada parte. 

§2. O Termo de Compromisso de Estágio fica vinculado ao ACORDO DE 

COOPERAÇÃO que é facultado à Unidade Concedente e à Instituição de Ensino 

celebrar, estabelecendo cooperação recíproca e visando ao desenvolvimento de 

atividades conjuntas. (Artigo 8º da Lei 11.788/08). 

§3. Ficam formalizadas as seguintes condições do estágio a ser cumprido 

pelo (a) estagiário (a) junto à Unidade Concedente: 

- Vigência do Estágio: de _______ / _______ / _______  a   _______ / 

_______ / _______. 

- Horário do Estágio: das _______ às _______ horas, semanalmente de 

______________ a ______________, totalizando _______ horas diárias e 

_______ horas semanais. 

- Valor da Bolsa de Complementação Educacional:  R$ ___________ 

mensais, acrescidos do auxílio transporte no valor de R$ ______________, 

concedidos pela Unidade Concedente e podendo ser corrigidos no decorrer do 

estágio. 

- Setor/Departamento: ____________________________________________. 

- Supervisor da Unidade Concedente:  

____________________________________________ Reg. Conselho nº NSA 

-Professor orientador: Prof.                                                                                                                

Reg. Conselho nº NSA 

- Seguro contra Acidentes Pessoais Apólice n° 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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- Atividades: descritas na cláusula 6.1. 

§3.1. As atividades a serem desenvolvidas pelo (a) estagiário (a) deverão 

ser compatíveis com a sua área de formação e estar explicitadas no Plano de 

Estágio contido no Projeto Pedagógico do Curso, bem como estar em 

consonância com o descrito na cláusula, 6.1. 

§3.2. Por ocasião do término do estágio, a Unidade Concedente fornecerá 

ao (a) estagiário (a) avaliação do seu aproveitamento, em formulário fornecido 

pela Instituição de Ensino, bem como, a planilha de frequência, documentos que 

deverão ser assinados e carimbados. 

§4. O presente Termo de Compromisso poderá ser prorrogado por prazo 

máximo de 02 (dois) anos, por meio de um termo aditivo ou ser denunciado, a 

qualquer tempo, mediante comunicação escrita, pela Instituição De Ensino, pela 

Unidade Concedente ou pelo estagiário (a). 

§4.1 Constituem motivos para interrupção automática da vigência do 

Termo de Compromisso de Estágio: 

1.  O término do estágio; 

2.  O não comparecimento do (a) estagiário (a) ao estágio sem justa causa; 

3.  A conclusão ou abandono do curso e o trancamento de matrícula; 

4.  O não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso, 

bem como no acordo de cooperação, do qual decorre; 

5.  A rescisão do presente instrumento. 

 

§5. No desenvolvimento do estágio, ora compromissado, caberá a 

Unidade Concedente: 

1.  Zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso de Estágio celebrado 

com a Instituição de Ensino e com o (a) estagiário (a); 

2.  Alocar o (a) estagiário (a) em instalações que tenham condições de 

proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional 

e cultural compatíveis com a sua formação educacional; 

3. Proporcionar ao (a) estagiário (a) condições de treinamento prático e de 

relacionamento humano; 

4.  Proporcionar ao (a) estagiário (a) condições adequadas à execução do 

estágio, sob a orientação e a supervisão de profissionais habilitados. 

 

§6. No desenvolvimento do estágio, o (a) estagiário (a) se obriga a: 
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1.  Cumprir as normas internas da Unidade Concedente, inclusive 

comprometendo-se a não divulgar ou transmitir, durante ou depois do 

período do estágio, a quem que seja qualquer informação confidencial ou 

material relacionada aos negócios da mesma; 

2.  Comunicar à Instituição de Ensino qualquer fato relevante sobre seu 

estágio; 

3.  Realizar as atividades de acordo com o regulamento da Unidade 

Concedente e o projeto pedagógico do curso. 

6.1. O aluno deverá realizar as seguintes atividades:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

§7. São obrigações da Instituição de Ensino: 

1. Indicar professor orientador que acompanhará e avaliará as atividades do 

estágio; 

2.  Elaborar o Plano de Estágio a ser cumprido pelo (a) estagiário (a); 

3. Avaliar instalações da Unidade Concedente para o estágio; 

4. Providenciar seguro contra acidentes pessoais para o (a) estagiário (a), 

em caso de estágio de natureza obrigatória; 

5. Informar à Unidade Concedente eventual suspensão, trancamento ou 

cancelamento da matrícula do estagiário. 

 

§8. Assim materializado, documentado e caracterizado, o presente 

estágio, segundo a legislação vigente, não acarretará vínculo empregatício de 

qualquer natureza, entre o (a) estagiário (a) e a Unidade Concedente, conforme 

dispõe o Artigo 3º da Lei 11.788, de 25/09/08. 

§9. De comum acordo, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, 

renunciando, desde logo, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 

dirimir qualquer questão que se originar deste Termo de Compromisso de 

Estágio, que não possa ser resolvida amigavelmente. 
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Este termo entrará em vigência na data correspondente ao início do 

estágio. 

E por estarem de inteiro e comum acordo, assinam em 03 (três) vias de 

igual teor, cabendo 01 (uma) via a cada uma das partes.                                                                                    

    São Paulo, ___ de _____________ de 2015. 

 

 

 

Instituição De Ensino 

______________________________________ 

 

 

Pe. Antonio Iraildo Alves de Brito 

Diretor 

 

Unidade Concedente 

_________________________________ 

(Carimbo e assinatura) 

Estagiário (a) _________________________________________________ 

Testemunha– Instituição de Ensino 

_____________________________ 
(Carimbo e assinatura) 

Testemunha– Unidade Concedente 

______________________________ 
(Carimbo e assinatura) 
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ANEXO 5 
 

Plano de estágio 

Dados da concedente: 

Empresa: 

Departamento: 

Supervisor: Cargo: 

E-mail: Telefone: 

 

Dados do estagiário: 

Nome: 

Matricula: Curso: 

Vigência: 

 

Principais atividades: 

Resumo das atividades realizadas no período de estágio: 

 

 

 

 

São Paulo,_______de______________ de ________. 

__________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: 

_________________________________________________________ 

Concedente: 

________________________________________________________ 

 

Estagiário:  

Parecer e visto do orientador de estágio:  
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ANEXO 6  

 

Termo Aditivo 

Pelo presente aditamento ao Termo de Compromisso de Estágio, datado 

de ___/___/____, em conformidade com a Lei nº 11.788/2008, celebrado entre 

a Concedente __________________ e o (a) estagiário (a) 

____________________, regularmente matriculado no __º semestre do Curso 

de _______________________, da Faculdade Paulus de Tecnologia e 

Comunicação, aqui denominada Instituição de Ensino, já qualificada no referido 

instrumento, resolvem as partes ajustar o quanto segue: 

Alterações a serem feitas para a realização do estágio: 

Cláusula XXXXXX – Condições 

I – Prazo de vigência: 12/11/2016 a 16/08/2017 (exemplo) 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Termo de Compromisso 

de Estágio, do qual passa a fazer parte integrante o presente Termo aditivo, 

ficando sem efeito as disposições em contrário. 

E por estarem de comum acordo, as partes acima identificadas assinam 

o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor, para que produza seus 

jurídicos efeitos. 

E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as 

partes o assinam em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins e 

efeitos de direito. 

São Paulo, __ de _______ de 20__. 

 

_______________________________________________________________ 

Pe. Antonio Iraildo Alves de Brito 

Diretor 

 

 

 

 

Instituição de Ensino: Concedente    

__________________________________________________________ 
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Estagiário: 

__________________________________________________________ 

Testemunhas: 

___________________________         __________________________ 

Nome:                                                    Nome:  

RG:                                                         RG: 
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ANEXO 7 
 

Rescisão De Termo De Compromisso De Estágio 

Comunicamos que a partir de _____/_____/_______ fica rescindido o 

Termo de Compromisso de Estágio firmado na data de _____/_____/_______ 

entre a ________________________________________________ (Nome da 

empresa) e o (a) estagiário (a) _____________________________________ 

(Nome do estagiário) regularmente matriculado no curso de 

_____________________________ (Nome do curso) sob o RM nº 

________________ com interveniência da Faculdade Paulus de Tecnologia e 

Comunicação - FAPCOM. 

Informamos que o referido estágio foi rescindido na supracitada data pelo 

seguinte motivo: 

(   ) Contratação do estagiário em regime CLT 

(   ) Por iniciativa da empresa 

(   ) Situação irregular de matrícula do estudante 

(   ) Por iniciativa do estudante 

E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres 

desta Rescisão as partes assinam-na em 03 vias de igual teor, cabendo a 1ª a 

Unidade Concedente, a 2ª ao (à) estagiário (a) e a 3ª a Instituição de Ensino.  

__________________________________________________________ 

Pe. Antonio Iraildo Alves de Brito  

Diretor 

_______________________________________________________________ 

Instituição De Ensino 

_______________________________________________________________ 

Unidade Concedente 

 

 (Carimbo e assinatura)                                             (Carimbo e assinatura) 

_______________________________________________________________ 

Estagiário  
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ANEXO 8 
Relatório de avaliação do aluno preenchido pela empresa 

Aluno (a): __________________________________________________ 

Empresa: __________________________________________________ 

 

Endereço: _________________________________________________ 

Tel.: _______________________Bairro: _________________________ 

Cidade: ________________________CEP: _______________________ 

Atividade (s) Principal (is) da Empresa: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Atividade (s) desenvolvida (s) pelo aluno na Empresa:  

ATIVIDADES AVALIAÇÃO 

  

  

  

  

  

 

Período ______/______/______  a  ______/______/______ 

 Duração _________ horas 

Supervisor : _______________________________________________ 

Nome: ____________________________________________________ 

Cargo:____________________________________________________ 
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Considerações finais: relação empresa, estágio e faculdade (outros)  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Assinale com x os espaços segundo sua observação e critério de avaliação 

ASPECTOS    

 

CONCEITOS                                              Ó
T

IM
O

 

M
U

IT
O

 B
O

M
 

B
O

M
 

R
E

G
U

L
A

R
 

IN
S

U
F

IC
IE

N
T

E
 

1.     Nível de 

conhecimento teórico 

     

2.     Nível de 

conhecimento prático 

     

3.     Produtividade      

4.     Organização      

5.     Iniciativa      

6.     Independência      

7.     Compreensão      

8.     Aptidão      

9.     Interesse      

10.   Pontualidade      

11.   Assiduidade      

12.   Disciplina      

13.   Cooperação      

14.   Sociabilidade      

15.   Responsabilidade      

16. Inovação       

17. Criatividade      
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Data _____/_____/_____                               ______________________ 

                                                Assinatura do Supervisor 

 
   Carimbo da empresa 

Parecer do orientador de estágios:  

1. Coerência com o plano de trabalho  

2. Desenvolvimento acadêmico  

3. Desenvolvimento profissional  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Parecer do coordenador de curso:  

1. Quanto a articulação perfil do egresso na matriz curricular:  

1.1 Habilidades desenvolvidas 

1.2 Competências desenvolvidas 

2. Empregabilidade 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 9  
 

Relatório de auto avaliação preenchido pelo aluno 

Aluno (a):__________________________________________________ 

Empresa:__________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________ 

Tel.:__________________Bairro:_______________________________ 

Cidade:_________________________________CEP:_______________ 

Atividade (s) Principal (is) da Empresa: 

______________________________________________________________ 

Atividade (s) desenvolvida (s) na Empresa:  

ATIVIDADES AVALIAÇÃO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Período ______/______/______  a  ______/______/______ 

 Duração _________ horas 
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Considerações finais sobre desenvolvimento acadêmico e profissional 

Assinale com x os espaços segundo sua observação e critério de avaliação 

ASPECTOS    

 

CONCEITOS                                              Ó
T

IM
O

 

M
U

IT
O

 B
O

M
 

B
O

M
 

R
E

G
U

L
A

R
 

IN
S

U
F

IC
IE

N
T

E
 

1.     Nível de 

conhecimento teórico 

     

2.     Nível de 

conhecimento prático 

     

3.     Produtividade      

4.     Organização      

5.     Iniciativa      

6.     Independência      

7.     Compreensão      

8.     Aptidão      

9.     Interesse      

10.   Pontualidade      

11.   Assiduidade      

12.   Disciplina      

13.   Cooperação      

14.   Sociabilidade      

15.   Responsabilidade      

16. Inovação       

17. Criatividade      
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Data _____/_____/_____                               ______________________ 

                                                     Assinatura do aluno 

 

Parecer do orientador de estágios:  

1. Coerência com o plano de trabalho  

2. Desenvolvimento acadêmico  

3. Desenvolvimento profissional  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Data _____/_____/_____                             ______________________ 

                                   Assinatura do orientador de estágio 

 

Parecer do coordenador de curso:  

1. Quanto a articulação perfil do egresso na matriz curricular:  

1.1 Habilidades desenvolvidas 

1.2 Competências desenvolvidas 

2. Empregabilidade 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Data _____/_____/_____                               ______________________ 

                                                Assinatura do coordenador 
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ANEXO 10  
 

FACULDADE PAULUS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Final De Estágio 
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Relatório de estágio 

 
 

 

 

Nome: __________________________________________________ 

Série: ___________________________________________________ 

Turma: __________________________________________________ 

Curso: __________________________________________________ 

RA: (nº de matrícula) _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês/Ano 
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Sumário 
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Mês/Ano 
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I. Identificação 

Aluno 

Nome: ____________________________________________________ 

Curso: ____________________________________________________ 

Habilitação: ________________________________________________ 

Registro Acadêmico: _________________________________________ 

Série: _____________________________________________________ 

Turma: ____________________________________________________ 

Ano Término: _______________________________________________ 

Ano Ingresso: _______________________________________________ 

 

Empresa 

Nome: ____________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________ 

Porte da Empresa: ___________________________________________ 

Ramo de Atividade: __________________________________________ 

Período de realização do Estágio: _______________________________ 

Total de Horas: _____________________________________________ 

 

 

Departamento 

Descrição do (s) setor (es) onde estagiou: nome do setor, posição no 

organograma, nome do supervisor, cargo e funções por ele exercido. (Vide 

Anexo I). 

Obs.: O Anexo I é o Organograma da Empresa ou o Departamento no 

qual foi realizado o Estágio. 

II. Descrição das atividades 

Descrição das atividades desenvolvidas durante a realização do estágio, 

de acordo com as atividades que foram aprovadas no Plano de Atividades. A 

Não paginar 
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descrição deve ter o detalhamento suficiente para que fique claro qual é a 

relação dessas atividades com o curso/ habilitação/ modalidade. 

Exemplo: 

 - Primeira atividade citada no plano de atividades: 

Após descrição detalhada dessa atividade, caso tenha algum formulário 

impresso, fotos, etc., que possam ilustrar essa atividade citar como (Anexo II); 

- Segunda atividade citada no Plano de Atividades: 

Após descrição detalhada dessa atividade, caso tenha algum formulário 

impresso, fotos, etc., que possam ilustrar essa atividade citar como (Anexo III). 

III. Análise 

Empresa 

Comentários sobre as áreas Administrativo, Financeira, Mercadológica e 

de Recursos Humanos. 

Departamento 

Comentário sobre o fluxo de trabalho entre o departamento onde foi 

realizado o estágio e o restante da empresa. 

Mercado de Trabalho 

Comentário sobre a importância dessa experiência vivida para o seu 

futuro profissional. 

Teoria e Prática 

Comentário sobre a relação entre o aprendizado no curso e a realização 

do estágio; 

Atendimento 

Registrar sua opinião sobre o acompanhamento do Professor Assessor, 

Coordenação de Curso e Atendimento geral da Faculdade. 

 

 

Data _____/_____/_____                             _______________________ 

                                   Assinatura  
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IV. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Última folha à 

Paginar. 
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Folha de Avaliação 
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Plano de estágio: realizado  
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Documentação Comprobatória 

Anexos: 2,3,4,5,6,7 e 8. 
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Anexo I (Organograma) 
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ANEXO ll 

 

 

 

 


