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Ficha de Estágio Supervisionado 
 

 
Curso:  
Disciplina:                                                          Turma: 
Professor (a): 
Carga Horária: Semestre Letivo: 
Aluno (a): Grupo nº: 

 
Data Orientação Recebida Assinatura do Profº (a) 
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Procedimentos – Estágio Supervisionado I e II 

 
1) Regulamento de estágio da instituição está disponível para o aluno e em caso 

de dúvidas procurar o professor de estágio. 
 

2) O professor durante os encontros com seus alunos acompanha: freqüência, 
comprometimento com o estudo teórico x prática, documentação e relatório. 

 
3) Para o estágio supervisionado, somente serão válidas, as comprovações 

correspondentes ao período em que o aluno está cursando o 7º ou 8º período. 
Compromissos assumidos como estagiários em períodos anteriores não são 
aceitos pela Faculdade. 

 
4) O aluno completa a carga horária, mas não está dispensado dos encontros 

com o professor, pois é nele que o mesmo comenta o que percebeu e como 
está sendo desenvolvida de sua leitura sobre os assuntos identificados. Assim 
o professor pode fazer seu acompanhamento e para tanto se utiliza do recurso 
“chamada” e nota presencial. 

 
5) As Notas de NTI e NTII são baseadas na freqüência, na documentação e no 

relatório. Após a apresentação/entrega da documentação e do relatório ( 
próximo a NTII) o professor deverá lançar a nota de NTI e replicá-la para 
NTII. 

 
6) Carga horária: 
 
6.1) Estágio Supervisionado I (7º período): 150hs. 
6.2) Estágio Supervisionado II (8º período): 150hs. 
 
7) Tipos de Estágio: 
 
7.1) Equivalência: aluno trabalha de carteira assinada, exercendo atividades 
correlatas ao curso ou é proprietário de uma empresa (constando no contrato 
social) ou é funcionário público (comunicação no diário oficial) ou prestador de 
serviço/representante com contrato. 
 
7.2) Estágio: contrato via IEL ou CIEE ou Fabec Brasil (termo de compromisso, 
termo de convênio e termo de estágio). 
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8) Documentação: 
 
8.1) Ficha Cadastro (formulário). 
8.2) Comprovante de Vínculo. 
 
a) Equivalência: 
 

· Aluno funcionário: cópia autenticada da carteira de trabalho (página de 
identificação, página do contrato de trabalho e página de alteração de 
cargo – se houver). 

· Aluno proprietário/sócio de empresa: cópia autenticada do contrato 
social, cópia autenticada da última alteração e cópia do cartão CNPJ. 

· Aluno prestador de serviços ou representante comercial: cópia 
autenticada do contrato de prestação de serviço. 

· Aluno funcionário público: declaração de vínculo do órgão público, 
cópia autenticada do diário oficial e do contra cheque. 

 
b)Estágio: 
 

· Aluno com contrato CIEE ou IEL: cópia autenticada do contrato de 
estágio. 

· Aluno com contrato Fabec Brasil: termo de convênio, termo de 
compromisso de estágio e termo de estágio. 

 
8.3) Plano de Estágio (formulário) ou declaração de atividades em papel 
timbrado da empresa. 
 
8.4) Ficha de Freqüência (formulário) ou cópia autenticada da folha de ponto ou 
folha de ponto original (carimbada e assinada) ou declaração de carga horária em 
papel timbrado da empresa. 
 
8.5) Ficha de Avaliação (formulário). 
 
9) Todos os documentos/formulários deverão ser carimbados e assinados pela 

empresa. A empresa é quem determinará quem assinará toda documentação, 
porém deverá ser a mesma assinatura em todos os documentos/formulários. 
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10) Relatório: deverá ser digitado pela norma da ABNT e constar os seguintes 

tópicos: 
 

· Capa 
· Contra-capa 
· Sumário 
· Identificação do aluno (nome, matrícula, curso, período, turma área de 

estágio) e identificação da empresa (razão social, nome fantasia, CNPJ, 
IE, endereço, nome e cargo da pessoa que assinou a documentação). 

· Objetivos do estágio 
· Histórico da empresa 
· Referencial teórico - Realizar uma revisão de literatura que aborde os 

assuntos tratados e atividades desempenhadas durante o estágio. Seria 
uma síntese das leituras realizadas em livros, revistas especializadas, 
manuais, relatórios, jornais etc. Explicar a contribuição dada para a 
realização da pesquisa. 

· Situação problema 
· Sugestão e/ou implantação da solução 
· Atividades previstas - Registrar sucintamente o que apresentou no Plano 

de Estágio. 
· Atividades realizadas - Descrever as atividades que efetivamente 

realizou, detalhando metodologia adotada, recursos utilizados, produtos 
gerados e resultados obtidos. 

· Cronograma Comparativo - Elaborar um cronograma apresentado a 
evolução das atividades previstas e realmente realizadas. 

· Conclusões - Expor conclusões oriundas da comparação entre a teoria e a 
prática vivenciada. Avaliar o desempenho do estágio, citando aspectos 
positivos e negativos ocorridos. Fazer recomendações para maior 
produtividade no estágio. 

· Bibliografia - Bibliografia efetivamente utilizada durante a realização da 
disciplina Estágio Supervisionado I e II com apresentação seguindo os 
padrões da ABNT. 

· Anexos - Documentos, formulários, materiais que comprovem a 
realização do estágio. 
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11) Estágio Supervisionado I: o aluno deverá apresentar ao professor toda 

documentação constante nos itens 8 a 8.5 e entregar o relatório (item 1 ao 9 e 
item 11) com etiqueta de NTI e/ou NTII. Essa documentação será devolvida 
ao aluno para que este a guarde, pois irá utilizá-la no Estágio Supervisionado 
II. O aluno deverá possuir uma cópia do relatório entregue, pois o professor 
não o devolverá. 

 
12) Estágio Supervisionado II: o aluno deverá entregar toda documentação 

solicitada abaixo e o relatório final, encadernados juntos, na seguinte ordem: 
 
12.1)Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II realizados na mesma 

empresa e na mesma área: 
a) Ficha de cadastro; 
b) Comprovante de vínculo; 
c) Plano de estágio ou declaração de atividades referente ao estágio 

supervisionado I; 
d) Ficha de freqüência ou folha de ponto referente ao estágio supervisionado 

I; 
e) Ficha de avaliação referente ao estágio supervisionado I; 
f) Comprovante de vínculo – somente apresentar caso o contrato de estágio 

esteja vencido, devendo renovar referente ao período de estágio 
supervisionado II; 

g) Plano de estágio ou declaração de atividades referente ao estágio 
supervisionado II; 

h) Ficha de freqüência ou folha de ponto referente ao estágio supervisionado 
II; 

i) Ficha de avaliação referente ao estágio supervisionado II; 
j) Relatório completo – item 1 ao 12 (com etiqueta de NTI e NTII). 

 
12.2) Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II realizados em 
empresas e/ou áreas diferentes: 
a) Documentação completa do estágio supervisionado I; 
b) Documenta completa do estágio II; 
c) Relatório completo (item 1 ao 12) do estágio supervisionado I (com 

etiqueta de NTI e/ou NTII); 
d) Relatório completo (item 1 ao 12) do estágio supervisionado II (com 

etiqueta de NTI e/ou NTII). 
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13) O aluno que reprovar no Estágio Supervisionado I deverá no semestre 

seguinte incluir a disciplina Estágio Supervisionado I. Neste caso o Estágio 
Supervisionado II deverá possuir a carga horária de 300hs. E a nota de NTI e 
NTII será igual para o Estágio Supervisionado I e II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
APRESENTAÇÃO 

 
 

 
 
 Este manual tem por objetivo orientar – a você aluno – estagiário, sobre as 

normas e direcionamento do Estágio Supervisionado. 

 

 Você encontrará neste documento todas as informações necessárias e 

indispensáveis, proporcionando-lhe segurança na realização das atividades 

propostas para este período. 

 

 Desejamos que o alcance desta proposição atinja o mesmo êxito obtido 

durante a ocorrência da fase de orientações teóricas e teóricas-práticas. 
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REGULAMENTO DE ESTÁGIO 
 
 

 Vencida a primeira fase do nosso Curso, reportemos-nos ao início e 
cataloguemos os conhecimentos que adquirimos dia após dia, e que servirão de 
alicerce para a nova fase que se inicia. 
 
 Busquemos na prática os ensinamentos que a teoria descortinou. 
 
 Caminhando passo a passo, penetremos no mundo prático, procurando nos 
aprimorar cotidianamente, para ocuparmos no Mercado um lugar de destaque, 
marcado pela competência, presteza e responsabilidade. 
 
 Aos professores que proporcionaram os momentos de abertura e 
aprofundamento do saber para o mundo dos negócios, ao Coordenador do Curso 
que, de maneira incansável, batalhou incessantemente para o sucesso do mesmo; 
a Fabec Brasil que nos oportunizou a participação neste Curso de Graduação, os 
nossos agradecimentos. 
 
 A vocês, alunos, razão de ser desta instituição, desejamos que esta fase 
seja coroada de êxito e que possam encontrar nas instituições/empresas onde irão 
estagiar, a complementação necessária para a formação profissional. 
 

1. O ESTAGIÁRIO 
 

Estagiário é o estudante que realiza, por tempo determinado, 
concomitantemente à teoria ou após esta, a prática direcionada para a vivência 
da profissão escolhida, demonstrando capacidade no trabalho e complementando 
os conhecimentos acadêmicos previamente adquiridos. 

O estágio, de acordo com a legislação vigente, é processado em local que 
tenha condições de proporcionar experiência prática na linha de formação, 
estando o estagiário sob a responsabilidade e coordenação da instituição de 
ensino, porém, interando-se à organização geral da Empresa desenvolvendo as 
mesmas funções dos demais funcionários, vivenciando assim, todas as situações 
ocorridas nos demais variados setores. 

Para a obtenção do Certificado de Conclusão do Curso, o aluno deverá 
participar integralmente do estágio, perfazendo o mínimo de 300 horas. 

 



SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA. 
Rua 147  nº 303 St. Marista Ed. Pequeno Hans – Goiânia-Goiás CEP:74170-100 

 Fone: (62) 4012-0500 E-mail: mantenedora@fabecbrasil.edu.br 
FACULDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

                Av. Paranaíba nº 374 St. Central CEP: 74020-010 Fone: 4012-0000 
 

 
Durante o estágio, o estagiário cumprirá todos os requisitos exigidos para o 

preenchimento de relatórios mensais, através da devida ficha de freqüência e o 
plano de estágio, sem o que estará invalidando toda a situação efetiva no 
decorrer do Curso. 

 
2. FINALIDADES DO ESTÁGIO 

 
2.1 Interação Escola x Empresa, visando o aperfeiçoamento técnico-profissional 
dos estudantes dos cursos de Graduação desta I.E.S. 
 
2.2  Avaliação do desempenho, das capacidades e potencialidades dos 
estudantes, pelos responsáveis das Empresas/Instituições para efeito de seu 
possível aproveitamento. 
 

3. APRESENTAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS 
 

3.1 O Coordenador  do Curso enviará às Empresas/Instituições onde o estudante 
estagiará, uma carta de apresentação do mesmo. 
 
3.2 O estagiário restringir-se-á apenas aos serviços correlatos às generalidades 
do seu curso de graduação. 
 
3.3 O estagiário cumprirá sua carga horária da execução de tarefas, na 
Empresa/Instituição para onde foi designado, conforme Plano de Estágio. 
 
Obs.: As deficiências observadas no cotidiano deverão ser anotadas pelo 
estagiário e discutidas com o Coordenador do Curso quando das visitas ao 
local de estágio, sem que sirvam de motivos para críticas. 
 
 

4. DA DURAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 
 
4.1 o estágio terá duração de ________________________dias, no período 
compreendido entre _______________________, perfazendo o total mínimo de 
300 horas. 
 
4.2 O aluno deverá cumprir a jornada diária estabelecida no contrato. 
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4.3 O controle da pontualidade e assiduidade do estagiário ficará a cargo do 
Supervisor do Estágio, que fará o registro da freqüência em cartão ponto, 
contando o horário de entrada e saída. 
 
 

5. DEVERES DO ESTAGIÁRIO 
 
5.1 Manter a postura ética, moral e técnica, honrando o nome da Fabec Brasil e 
seu próprio nome; 
 
5.2 Atuar em todos os setores designados pelo Supervisor de Estágio, e em caso 
de necessidade, reporta-se ao responsável designado por este; 
 
5.3 Manter contato com o Supervisor de Estágio, na empresa para a qual foi 
designado, fazendo a apresentação pessoal primando pela pontualidade e 
responsabilidade; 
 
5.4 Inteirar-se do regulamento da Empresa, respeitando-o da mesma forma que 
devem ser respeitadas as disposições estabelecidas para o estágio, pela 
Coordenação do Curso; 
 
5.5 Executar obrigatoriamente, todas as instruções e atribuições dadas pelo 
Supervisor; 
 
5.6 Comportar-se de maneira: 

· Natural, amável, polida sem familiaridade ou intimidades; 
· Adaptar-se ao novo meio em que conviverá; 
· A executar, da melhor maneira possível e com presteza, as tarefas que lhe 

forem confiadas; 
· A colaborar sempre com todos que solicitarem; 
· A ganhar confiança dos superiores e subordinados; 
· A tirar o máximo proveito do seu contrato com as realidades profissionais 

e no uso de seu tempo livre; 
· A não deixar que problemas pessoais interfiram no profissional 

(telefonemas, por exemplo); 
· Discreta, bem apessoada e aparência exemplares. 
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OBS: O estagiário estará sujeito ao mesmo regime de disciplina pessoal, 
hierárquico e profissional a que estão obrigados os funcionários da 
Empresa/Instituição. 
 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA COORDENAÇÃO DO CURSO 
 

6.1 Elaborar termo de convênio e Compromisso que será celebrado entre o 
estudante e a parte concedente na oportunidade do estágio curricular; 
 
 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

7.1 O estagiário não terá para quaisquer efeitos, vínculo empregatício com a 
Empresa onde estagiará, conforme legislação vigente; 
 
7.2 A Empresa/Instituição, ao término oficial do Curso, se assim desejar, poderá 
admitir o estagiário em seu quadro pessoal; 
 
7.3 O aluno que não cumprir o total mínimo da carga horária destinada ao 
estágio não terá direito ao recebimento do Certificado de Conclusão do Curso, 
bem como será excluído do Curso aquele que abandoná-lo; 
 
7.4 Os relatórios do estágio deverão ser apresentados à coordenação do Curso no 
primeiro dia útil após a conclusão da carga horária do estágio. 
 
 

8. PROGRAMA DO ESTÁGIO 
 
 

8.1 Objetivos 
 
8.1.1 Geral:  

· Capacitar alunos do Curso de Graduação, através de experiências 
vivenciadas em Empresas/Instituições, como complemento de sua 
formação profissional e tentativa de engajamento dos mesmos, no 
mercado de trabalho. 
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8.1.2 Específicos:  

· Conhecer a estrutura organizacional da Empresa/Instituição; 
· Vivenciar com os profissionais da Empresa, suas rotinas; 
· Desempenhar, nos diversos setores as atribuições referentes aos mesmos; 
· Acatar as ordens recebidas e orientações necessárias ao seu bom 

desempenho, mantendo sempre uma postura ética e profissional. 
 
8.2 Programas / Atividades/ Missão 
 
 Este programa lhe servirá de enriquecimento, caso Empresa/Instituição em 
que irá estagiar tenha programação específica; e de roteiro caso não possua 
nenhuma programação. 
 

· Formar cidadãos compromissados, com competência, qualificação e 
competência; 

· Desenvolver habilidades em administração. 
· Formar um generalista com visão sistêmica, integral do contexto da 

realidade; simultaneamente, cultivar visão especializada numa área 
específica do conhecimento de administração; 

· Formar um indivíduo com espírito empreendedor, capaz de visualizar 
estratégias de negócios, bem como projetar novos empreendimentos, 
estruturas e comportamento; 

· Desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem que viabilizem a 
formação de administrador sintonizado com seu tempo, dando ênfase à 
superação das limitações, a partir de um trabalho centrado nas 
necessidades educacionais do educando; 

· Estimular, no educando, a capacidade de observar, analisar, conceituar e 
sintetizar conteúdos e informações que sejam imprescindíveis na 
implementação dos objetivos propostos; 

· Salientar, na formação ética-humanista, valores cultivados pela sociedade 
globalizada, sensibilizando para as questões nacionais e internacionais e 
regionais, na área do desenvolvimento e da competitividade; 

· Estimular postura educacional holística, onde a inter e a 
multidisciplinaridade sejam fundamentais à formação do cidadão e 
profissional crítico; 

· Propiciar integração entre a teoria e a prática, proporcionando ao educando 
condições de aplicabilidade no cotidiano dos conhecimentos adquiridos; 
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· Subsidiar a formação profissional e humana do educando, oportunizando 

estratégias para o desenvolvimento e aprimoramento, mediante estágios  
supervisionados, bem como o estabelecimento da parceria 
escola/empresa/comunidade. 

 
Missão 
 
 Formar bacharéis em Administração, que possam exercer suas atribuições 
profissionais, com competência e responsabilidade ética, perante as organizações 
que representam e a sociedade em geral, possuidor de visão crítica e analítica, 
com capacidade de antecipar e promover mudanças e tomar decisões, de modo a 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida do Centro Oeste e 
especificamente Goiás. 
 
Filosofia 
 
Apoiado nos princípios da competividade do mercado da região Centro Oeste e 
da participação na sociedade goiana, os cursos de Administração direcionam suas 
ações para o exercício teórico/prático inovador, repassado pela prática da crítica 
explícita a aspectos científicos e culturais, embasado de uma visão holística do 
homem, promovendo a integração com a comunidade regional e a melhoria da 
qualidade de vida da região. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO – CADASTRO  

           Foto 
 
(       ) ESTÁGIO    (         ) EQUIVALÊNCIA 
 
NOME COMPLETO DO ALUNO: MATRÍCULA: PERÍODO: 

IDENTIDADE: ÓRGÃO EMISSOR: CPF: 

DISCIPLINAS DE PERÍODOS ANTERIORES CUJOS CRÉDITOS NÃO FORAM 

ADQUIRIDOS: 

E-mail: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: TELEFONE: CELULAR: 

EMPREZA ONDE REALIZA ESTÁGIO/EMPREGO: RAZÃO SOCIAL: NOME FANTASIA: 

CGC INSCRIÇÃO ESTADUAL TIPO DE EMPRESA 

ENDEREÇO COMPLETO: TELEFONE 

SUPERVISOR ORGANIZACIONAL: CARGO: NOME COMPLETO: 

SUA ÁREA DE ATUAÇÃO NA EMPRESA: 

ADMISSÃO ESTÁGIO/EMPREGO: INÍCIO: TÉRMINO: 

OBSERVAÇÕES: 

 

______________________________ 

    Coordenador (a) de Estágio 

 

____________________________ _______________________________ 

  Aluno    Responsável pelo Estágio/Empresa 
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PLANO DE ESTÁGIO 

 

Acadêmico:_________________________________Matrícula nº_________ 

Empresa: ______________________________________________________ 

Início do estágio: __________________Término do estágio: _____________ 

 

Discriminação das atividades e cronograma: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________ 

 

____________________________ _______________________________ 

Responsável pelo Estágio/Empresa  Coordenador (a) de Estágio 

 

________________________________ 

Aluno 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Da: Coordenação de Estágio do Curso_______________________________ 

Ao: __________________________________________________________ 

Assunto: Estágio 

 

 Prezado (a) Senhor (a) 

 

 A Coordenação do Curso de Administração _________________ da 

Fabec Brasil – Faculdade Brasileira de Educação e Cultura, apresenta a V.Sa., o 

(a) acadêmico (a) ________________________________________ matricula nº 

__________________, período ________, residente à 

______________________________________________, para estagiar nesta 

empresa, no período de _________________ a _______________________. 

 A oportunidade, apresentamos os nossos protestos de elevada estima e 

consideração. 

 

Goiânia, ____________ de __________________de ___________. 

 

 

 

__________________________________________ 

Coordenador (a) de Estágio 

 

 

A Direção da Empresa ___________________________________________ 
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FICHA DE FREQUÊNCIA 
 

Nome do estagiário: _____________________________________________ 

Empresa: ______________________________________________________ 
 

Mês: _________________________ 
 

Dia/mês/ano Horário/entrada Assinatura Horário/Saída Assinatura 

     

     

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Observações: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Goiânia, _______/_______/_______. 
 
 

_________________________________________ 
Responsável pelo Estágio/Empresa 
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FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

Nome do estagiário (a): ____________________________________________ 

Matrícula nº________________________ Período: ______________________ 

Empresa: ________________________________________________________ 

Início do Estágio: ___________________Término do Estágio: _____________ 

Nº de horas previstas: _______________ nº de horas cumpridas: ____________ 

1 – Freqüência: 

Nº total de dias de atividades: ________________________________________ 

2 – Avaliação Pessoal: 

 

Desempenho Nº Itens 
Ótimo Bom Regular Insuficiente 

1 Interesse pelo aprendizado     
2 Responsabilidade     
3 Relacionamento/equipe     
4 Pontualidade     
5 Iniciativa     
6 Disciplina     
7 Conhecimentos Gerais     
8 Capacidade de trabalho     
9 Ética Profissional     
10 Apresentação     

 

Ótimo (9,1 a 10,0), Bom (7,1 a 9,0) Regular (5,1 a 7,0) Insuficiente (< 5,0) 

 

Média: __________________________ 

 

3 – Conclusão: APTO: ___________________________ INAPTO: ___________________ 

 

____________________________ _______________________________ 

Responsável pelo Estágio/Empresa  Coordenador (a) de Estágio 
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TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA E WS e Delane Comércio de Móveis sob 

Medida Ltda., NA FORMA A SEGUIR EXPOSTA 

 

 

 

 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LDTA, inscrita 

no CNPJ nº 06.110.279/0001-42, estabelecida na Rua 147 º 303, Setor Marista, nesta Capital, 

Mantenedora da Fabec Brasil – Faculdade Brasileira de Educação e Cultura, neste ato 

representada pelo seu Diretor Profº Deusvolmi Silveira Rabelo, doravante denominada  

SOBEC/FABEC e WS e Delane Comércio de Móveis sob Medida Ltda., inscrito no CNPJ 

sob nº 07.848.003/0001-12, sediado à Av. T-63 nº 3.421 Setor Jardim América, nesta Capital,  

neste ato representada por Walbis Suel Vieira do Couto e Gabriel Delane de Melo Couto, 

denominado CONCEDENTE, celebram o presente convênio, de interesse curricular e 

pedagogicamente útil, sem vínculo empregatício, nos termos da Lei 6.494, de 07/12/1977, 

regulamentada pelo Decreto nº 87.497,de 18/08/1982 (modificado pelo Decreto 89.467/94, da 

Lei 8.859/94 e da MP nº 2.164-41-01 e nos termos da Lei 9.394/96 (Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) e sua regulamentação , na formas das cláusulas e condições a seguir 

expostas: 

 

 

TÍTULO I – DO OBJETO 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 Constitui objeto deste Convênio a participação mútua na realização de programas que 

envolverão Estágio Curricular. 
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TÍTULO II – DO ESTÁGIO CURRICULAR 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 A Faculdade Fabec Brasil e a CONCEDENTE, instituem na forma da legislação 
vigente, um programa de estágios curriculares que objetivará a complementação prática 
educacional para os alunos dos cursos pela Fabec Brasil, estágios estes que serão realizados 
nas dependências e instalações da CONCEDENTE, em sua área de concessão. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

 A CONCEDENTE oferecerá estágios aos alunos indicados pela Fabec Brasil, dentre 

aqueles credenciados para tanto, de conformidade com os currículos, programas e calendários 

e na forma prevista na legislação. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

 A CONCEDENTE e os alunos indicados firmarão Termo de Compromisso na forma 

prevista na legislação pertinente com a interveniência da Fabec Brasil, onde serão fixadas as 

condições do estágio. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 O estágio, sob a responsabilidade e coordenação da Fabec Brasil e acompanhado pela 

CONCEDENTE será planejado, executado e avaliado em conformidade com os currículos e 

deverá propiciar complementação de ensino e aprendizagem aos alunos, constituindo-se em 

instrumento de integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-

cultural, cientifico e de relacionamento humano. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

 Somente poderão ser aceitos para estágio alunos de cursos cujas  áreas estejam 

relacionadas diretamente com as atividades desenvolvidas pela CONCEDENTE. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: 

 A realização do estágio curricular, não acarretará vínculo empregatício de qualquer 

natureza conforme estabelece Art. 4º da Lei 6.494/77, ficando a concedente obrigada a 

providenciar seguro de acidentes pessoais em favor dos alunos estagiários, na forma da Lei. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA: 

 

 A carga horária e a duração do estágio serão estabelecidas pelas partes sem prejuízo do 

que estabelece a legislação em vigor. 

 

 

TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CLÁUSULA QUINTA: 

 Este Convênio vigorará pelo prazo de 12 meses de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado no interesse das partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA: 

 Os partícipes se reservam o direito de, mediante acordo, adiantarem o presente 

instrumento, visando suprir possíveis omissões ou alterar as suas cláusulas, exceto no que diz 

respeito ao objeto do Convênio. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA : 

 O presente Convênio poderá ser denunciado no todo ou em parte por qualquer dos 

participantes. 
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CLÁUSULA OITAVA: 

 Fica eleito o Foro da Justiça Federal desta cidade, para dirimir as questões oriundas 

deste Convênio, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

 E por estarem justos e contratados, os partícipes firmam este instrumento em três vias 

de igual teor e forma, para todos os efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo. 

 

 

Goiânia, 18 de setembro de 2008. 

 

 

 

 

______________________________________ 

FABEC BRASIL 
Profº Deusvolmi Silveira Rabelo 

Diretor Geral 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
CONCEDENTE 
Assinatura e Carimbo 

 
 

 
 

Testemunhas: 
 
____________________________________________ 
 
 
____________________________________________ 
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
 
 
 

ESCOLA: FABEC BRASIL 
 
CONCEDENTE:_____________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Telefone: ___________________________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________________________________________________ 

 

ESTAGIÁRIO (A): __________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Curso: _____________________________________________________________________ 

Matrícula: __________________________________________________________________ 

Período: ___________________________________________________________________ 

Nº da apólice do Seguro de Acidente Pessoais:____________________________________ 

Seguradora:_________________________________________________________________ 

(         ) Estágio Curricular Obrigatório. 

(         ) Estágio Curricular Não-obrigatório. 
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  Resolvem firmar o presente TERMO DE ESTÁGIO, sem 

vínculo empregatício, nos termos da Lei 6.494, de 07/12/1977, 

regulamentada pelo Decreto nº 87.497, de 18/08/1982 (modificado pelo 

Decreto 89.467/94), da Lei 8.859/94 e da MP nº 2.164-41-01 e nos 

termos da Lei 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e sua 

regulamentação, mediante as seguintes condições: 

 

1º - O Estágio terá duração de _____________meses, iniciando em ______________e 

encerrando em _________________, podendo ser rescindido a qualquer momento pelas partes 

sem aviso prévio nem indenização nenhuma; 

 

2º - O Estagiário prestará _______________ horas semanais, de estágio; 

 

3º - Reserva-se a ESCOLA: 
 

a) Estabelecer juntamente com a CONCEDENTE o planejamento de estágio bem como o 
acompanhamento e a avaliação no decorrer de sua realização. 

 

Reserva-se ao CONCEDENTE: 

 

4º - Acertar com o Estagiário o local, data e horário em que serão realizadas as atividades de 

Estagio, sem prejuízo das aulas; 

 
a) Elaborar o programa de Estágio de acordo com a teoria ministrada pela Escola: 

b) Reembolsar ao ESTÁGIARIO as despesas que ele normalmente não teria e que são 

decorrentes da programação do estágio; 

c) Assinar todos os documentos pertinentes ao Estágio, oferecer a Supervisão 

Profissional e proceder à avaliação do Estágio. 

d) Providenciar apólice de Seguro de Acidentes Pessoais para os alunos em estágio 

curricular obrigatório. 

e) Oferecer ao estagiário, caso tenha interesse, bolsa de complementação Educacional no 

valor de R$______________. 
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5º - São obrigações do ESTAGIÁRIO: 

a) Responder pelas perdas e danos conseqüentes da inobservância das normas internas da 

CONCEDENTE, as quais deverá conhecer e cumprir; 

b) Elaborar relatório e avaliação sobre o Estágio realizado, destinando-se uma via à 

CONCEDENTE e a outra à ESCOLA. 

c) Comunicar à CONCEDENTE desistência, conclusão ou trancamento de matrícula, 

arcando o mesmo com os danos advindos da inobservância deste procedimento; 

d) Resguardar o sigilo quanto às informações a quem tem acesso, em razão do 

desenvolvimento de suas atividades de estágio. 

 
6º - Disposições Gerais: 
 

a) O ESTAGIÁRIO que faltar às atividades por motivos não justificados terá descontado 

no valor da bolsa de Complementação Educacional, quando houver, os dias de 

ausência, dividindo o valor mensal por trinta; 

 
b) O Estágio será cancelado, se: 

 

I. O ESTAGIÁRIO colar grau, abandonar o curso ou trancar a matricula; 

II. O ESTAGIÁRIO, a critério da CONCEDENTE, não apresentar as condições 

mínimas necessárias de aproveitamento do estágio, mediante prévia 

comunicação; 

III. Por razão não justificada o ESTAGIÁRIO deixar de comparecer ao campo de 

estágio por mais de oito dias seguidos, ou quinze intercalados; 

IV. Forem atribuídos ao ESTAGIÁRIO encargos que sejam superiores ao seu nível 

da formação escolar ou que possam ferir os princípios éticos de sua profissão. 

 

7º - O presente estágio não estabelece vínculo empregatício de qualquer natureza, nos 

termos da legislação aplicável em vigor. Na Vigência deste compromisso, o (a) estagiário 

(a) compromete-se a observar as normas de segurança, bem como as de responsabilidade 

ante terceiros. 
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8º - E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente TERMO DE 

COMPROMISSO. 

 

 

 

Goiânia, _____________________________de ______________de ______________. 

 
 
 
 

______________________________________ 
FABEC BRASIL 

Coordenador de Estágio 
Carimbo e Assinatura 

 
 
 

_________________________________________ 
CONCEDENTE 

Carimbo e Assinatura 

 
 
 

__________________________________________ 
ESTAGIÁRIO 


