TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO
(Bacharelado Teologia)
Termo de Compromisso que entre si celebram o ESTAGIÁRIO(A) e a CONCEDENTE,
abaixo identificados, com a interveniência da FAJE – Faculdade Jesuíta de Filosofia e
Teologia, conforme lei n.º 11.788/08, nas seguintes condições:
CONCEDENTE
Razão Social:

CNPJ

Endereço

E-mail:

Representante legal:

Cargo:

Fone:

SUPERVISOR(A) DO ESTÁGIO - CONCEDENTE:
PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A) DA FAJE:
ESTAGIÁRIO(A)

Matrícula

Curso:

Período:

Endereço:

E-mail:

CPF:

CLÁUSULA 1ª: O presente termo de compromisso ora assinado fundamenta-se na Lei
11.788/2008, tendo como objetivo a realização de estágio curricular obrigatório dos alunos
da graduação de teologia da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia – FAJE.
CLÁUSULA 2ª: O estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no
ambiente trabalho, sem vínculo empregatício, que visa à preparação para o trabalho
produtivo de educandos e integra o itinerário formativo do estudante.
CLÁUSULA 3ª: As atividades a serem desenvolvidas pelo ESTAGIÁRIO, de acordo com o
projeto pedagógico do curso, visam ao aprendizado de competências próprias da atividade
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando
para a vida cidadã e para o trabalho.
CLÁUSULA 4ª: O estágio terá vigência de março a novembro (exceto julho), e as atividades
desenvolvidas com o máximo de 30 horas semestrais.
Parágrafo Único: As atividades concernentes ao estágio serão exercidas pelo ESTAGIÁRIO
no horário de (
) às (
) horas, nos dia(s) ( ).
CLÁUSULA 5ª. O estagiário não perceberá bolsa auxílio.
CLÁUSULA 6ª: O ESTAGIÁRIO compromete-se a observar as normas internas da
CONCEDENTE, especialmente àquelas relativas ao estágio, bem como cumprir a
programação do plano de atividades elaborado no Projeto de Estágio em acordo com a
FAJE, a CONCEDENTE e o ESTAGIÁRIO.
CLÁUSULA 7ª: A CONCEDENTE e a FAJE respectivamente designarão o supervisor e o
professor orientador supracitado para supervisionar e orientar o estágio, enquanto vigorar o
presente Termo de Compromisso.

Parágrafo único: A CONCEDENTE proporcionará à FAJE, sempre que solicitado, entregar
termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos
períodos e da avaliação de desempenho do estagiário.
CLÁUSULA 8ª: O presente instrumento poderá ser aditado, por interesse das partes ou
denunciado unilateralmente, a qualquer tempo, mediante comunicação expressa por parte
do interessado.
CLÁUSULA 9ª: A FAJE se obriga a fazer, às suas expensas e durante a vigência deste
instrumento, Seguro de Acidentes Pessoais para o ESTAGIÁRIO.
CLÁUSULA 10: O ESTAGIÁRIO deverá entregar à FAJE, nos prazos estabelecidos no
regulamento de estágio, relatório das atividades por ele realizadas, com o parecer da
CONCEDENTE.
§ 1º: Caso ocorra o término do período de estágio ou na hipótese de rescisão, o relatório
deverá ser enviado à FAJE imediatamente.
§ 2º: O ESTAGIÁRIO deverá proceder sobre a entrega de toda a documentação referente
ao estágio, inclusive a avaliação das atividades por ele realizadas, conforme determinadas
no plano de atividades e na proposta pedagógica do seu curso.
CLÁUSULA 11: O descumprimento das cláusulas e/ou condições aqui estabelecidas
importará na imediata rescisão do presente Termo de Compromisso.
CLÁUSULA 12: Se o ESTAGIÁRIO concluir o curso, abandoná-lo ou trancar a matrícula
durante o estágio, deverá comunicar à CONCEDENTE imediatamente, ficando este termo
automaticamente rescindido.
CLÁUSULA 13: Para dirimir qualquer questão que se originar deste instrumento jurídico e
que não possa ser resolvida amigavelmente, as partes elegem o foro de Belo Horizonte MG.
As partes assinam o presente Termo em 3 (três) vias, de igual teor e efeito, para que surtam
os efeitos jurídicos, perante duas testemunhas.
Belo Horizonte, em MG, aos _______ de ________________ de ___________.

______________________
Concedente

_____________________________________
FAJE – Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia

_____________________________
Professor Orientador

______________________
Estagiário

Testemunhas:
___________________________________
(nome por extenso) e assinatura
CPF:

__________________________________
(nome por extenso) e assinatura
CPF:

