
        SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA S/S LTDA 

        FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

 
 

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – Km 420 - Estrada de Acesso à Garça – Km 1, Caixa Postal nº 61 

Site: www.faef.br - Telefone: (14) 3407-8000  /  0800-724-8070 /  Fax (14) 3407-8001 

CEP – 17.400-000 – Garça / SP 

 

  

 

 

 

 

MANUAL DE 

PREECHIMENTO  

DE ESTÁGIO  

http://www.faef.br/


        SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA S/S LTDA 

        FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

 
 

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – Km 420 - Estrada de Acesso à Garça – Km 1, Caixa Postal nº 61 

Site: www.faef.br - Telefone: (14) 3407-8000  /  0800-724-8070 /  Fax (14) 3407-8001 

CEP – 17.400-000 – Garça / SP 

 

MANUAL COM NORMAS DE PREENCHIMENTO DA MINUTA DE 

CONVÊNIO DE ESTAGIO E DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

CURRICULAR  

 

SUMÁRIO 

 

I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS  02 

II – APÓLICE DE SEGUROS 04 

III – FICHA DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR E 

EXTRACURRICULAR 

05 

IV – REQUERIMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR E DE ESTÁGIOS 

EXTRACURRICULARES 

07 

VI – MINUTA DE CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO 07 

VII – TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 09 

VIII –CONSIDERAÇÕES FINAIS 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faef.br/


        SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA S/S LTDA 

        FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

 
 

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – Km 420 - Estrada de Acesso à Garça – Km 1, Caixa Postal nº 61 

Site: www.faef.br - Telefone: (14) 3407-8000  /  0800-724-8070 /  Fax (14) 3407-8001 

CEP – 17.400-000 – Garça / SP 

I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Para organizar e padronizar os estágios curriculares dos alunos que farão o estágio curricular 

obrigatório, que consta nas grades dos cursos da FAEF, foi elaborado o presente manual com normas para 

preenchimento e protocolo da documentação na secretária da IES. 

Não serão aceitos protocolos de estágios com data de inicio anterior a assinatura dos 

documentos, assim como não serão aceitos protocolos de estágios com data final, após o fim do 

calendário escolar, no qual o aluno está matriculado. 

1- Contratação de um seguro de vida em uma seguradora de sua preferência; 

2 – fazer o download da documentação que se encontra no site da faculdade, 

http://www.faef.br/institucional/nucleos-faef em institucional -> Núcleos FAEF. Nesta página 

encontrar o item 6 – Núcleo de estágio e acompanhamento de egressos, conforme figura abaixo; 

 

 

3 – Preencher a “FICHA DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES E 

EXTRACURRICULARES”, observando os campos solicitados para o preenchimento, sendo esse 

documento a base para o preenchimento dos outros documentos solicitados; 

4 – Preencher a “MINUTA DE CONVÊNIO E CONCESSÃO DE ESTÁGIOS” com os dados 

coletados na ficha de solicitação. Imprimir o documento em 02 (Duas) vias. 

5 – Preencher a “TERMO DE COMPROMISSO DO ESTÁGIO” com os dados coletados na 

ficha de solicitação. Imprimir o documento em 03 (três) vias.  

6 – Após o preenchimento destes documentos, os mesmos devem ser protocolados na 

secretaria; para que seja realizada a conferencia da documentação e no prazo de 3 dias úteis poderá 

ser retirada a documentação assinada; Lista de documentos: 

A - apólice de seguros; 

http://www.faef.br/
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B - ficha de solicitação de estagio curricular e extracurricular 
C - minuta de convênio e concessão de estágio, 02 (duas) vias; 
D - termo de compromisso de estágio, 03 (três) vias; 

O aluno(a) deverá entregar uma via da minuta e do TCE a IES, uma via a Empresa e uma via 

será sua, para montar a pasta de estágio para a devida entrega ao professor orientador. O prazo final 

de entrega da pasta de estágio ao professor orientador será informada pelo mesmo durante as 

orientações. 

 

 

 

 

II – APÓLICE DE SEGUROS 

 O aluno(a) deverá contratar um seguro de vida com cobertura para acidentes pessoais na seguradora 

de sua preferência. Para auxiliar o preenchimento da Minuta de Convênio e do TCE, o aluno(a) deverá 

observar os seguintes campos em sua apólice de seguro: 

A - Vigência do contrato (data inicial do seguro e data final do seguro), pois não serão aceitos 

apólices fora do prazo de validade; 

B - Número da apólice de seguros, nãos serão aceitos proposta de seguros, pois não configura 

ainda que o estagiário está coberto em caso de acidentes;  

C - Valor em caso de acidentes total e parcial. 

 

 Esses dados serão necessários para a elaboração da minuta de convênio e do TCE. 

 
(figura 01) - Print. da tela do contrato de seguro, fornecida pela seguradora, no caso da apólice não chegar. 

 

 

http://www.faef.br/


        SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA S/S LTDA 

        FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

 
 

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – Km 420 - Estrada de Acesso à Garça – Km 1, Caixa Postal nº 61 

Site: www.faef.br - Telefone: (14) 3407-8000  /  0800-724-8070 /  Fax (14) 3407-8001 

CEP – 17.400-000 – Garça / SP 

 
(figura 02) - Exemplo de uma apólice de seguros, com os dados destacados. 

 

III - FICHA DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR E EXTRACURRICULAR 

 A FICHA DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR E EXTRACURRICULAR (figura 03),é um 

resumo de todos os dados que o aluno(a) irá precisar para o correto preenchimento dos documentos a serem 

entregue na secretaria da IES. Servirá de guia para preencher corretamente a minuta de convênio de estágio , 

assim como o Termo de Compromisso de Estágio. É dividido em 04 tópicos: 

  A – Dados Gerais: deve ser preenchida a natureza do estágio, se ele é estágio curricular ou 

extracurricular, o nome do professor que será responsável pela orientação do estágio. No caso de 

estágio curricular o professor responsável é o professor da disciplina de orientação de estágio do curso 

onde o aluno está matriculado, e no caso de estágio extracurricular o professor orientador é o 

coordenador do curso no qual o aluno está matriculado; 

 B – Dados do Aluno/ Apólice: deve ser preenchido os dados pessoais do aluno, como nome 

completo, endereço completo, telefone, e-mail, R.G., CPF, data de nascimento, assim como também 

os dados da apólice de seguros, o numero da apólice (não pode ser o numero da proposta pois, a 

proposta de seguro não é um documento válido) , informar o valor da apólice, e o nome da seguradora; 

C – Dados do Empresa/ Instituição: deve ser preenchido os dados da empresa onde o aluno 

irá realizar o estágio,  razão social, endereço completo, telefone, e-mail, CNPJ., Inscrição estadual, 

nome completo do responsável pela empresa, cargo e R.G. assim como nome completo do 

responsável pela supervisão do estagio na empresa, cargo e R.G; 

D – Dados do Estágio: deve ser preenchido os dados referente ao estágio propriamente dito, 

como principais atividades que executará na empresa, como por exemplo, estágio de observação, 

informar o setor da empresa onde irá realizar o estágio, a carga horário “in loco”, ou seja a carga 
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horária que fará na empresa. Informar a data inicial do estágio, o numero de horas do estágio, diário, 

semanal e total. Todo estágio não poderá exceder o total de 06 horas diárias nem 30 horas semanais. 

 
(figura 03) 
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IV – REQUERIMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR E DE ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES 

 O aluno(a) deverá requerer na secretaria da IES o requerimento “CARTA DE ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO” ou “CARTA DE ESTÁGIO CURRICULAR EXTRAOBRIGATÓRIO” (figura 04), apresentando a 

documentação exigida.    

 
(figura 04) 

 

V – MINUTA DE CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO 

 Após o preenchimento da ficha de solicitação de estágio e retirada do requerimento de carta de estágio 

curricular, o aluno(a) deverá preencher a “MINUTA DE CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO”, e 

entregue na secretaria da IES em 02 (três) vias: 

http://www.faef.br/


        SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA S/S LTDA 

        FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

 
 

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – Km 420 - Estrada de Acesso à Garça – Km 1, Caixa Postal nº 61 

Site: www.faef.br - Telefone: (14) 3407-8000  /  0800-724-8070 /  Fax (14) 3407-8001 

CEP – 17.400-000 – Garça / SP 

  

(figura 05) 

O teor da minuta é geral e não poderá ser alterado sob nenhuma hipótese, salvo em alterações feitas pela Direção e Mantenedora da IES. 

 
(figura 06) 

. Esse documento deverá ser preenchido corretamente e impresso em 02 (três) vias. 
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VI – TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

 Após o preenchimento da ficha de solicitação de estágio e retirada do requerimento da carta de estágio 

curricular, o aluno(a) deverá preencher “TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO” (figura 07), preenchido 

corretamente e entregue na secretaria da IES em 03 (três) vias. 

O aluno(a) deverá preencher nas células editáveis do documento, tais como a data atual, deverá 

preencher o nome do responsável pelo estágio por parte da “INSTITUIÇÃO”, sendo o responsável no caso de 

estágio curricular,  professor que ministra a disciplina “estagio supervisionado” do curso em que está 

matriculado e fará o estágio curricular obrigatório. 

Na parte da “CONCEDENTE”, deverá colocar a razão social da empresa, endereço completo, telefone, 

CNPJ, Inscrição Estadual. Caso a empresa não tenha Inscrição Estadual colocar “Isento” na descrição, o 

nome do responsável pela Empresa, RG e cargo ocupado na empresa, nome do supervisor do estágio por 

parte da empresa, com o RG e o cargo, se o responsável pela empresa também for o responsável pela 

supervisão do estágio repetir o nome, RG e cargo. 

Na parte “ESTAGIÁRIO” deverá preencher o nome do aluno(a), com endereço completo, telefone, 

termo que está matriculado, RA, curso, e turno do curso, diurno ou noturno. RG, CPF. 

Conforme os destaques na figura abaixo: 

 

(figura 07) 
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(Na alínea a) da clausula 2ª em vigência (figura 08), o aluno deverá colocar a data inicial do estágio (não 

poderá ser uma data anterior a assinatura do termo de compromisso de estágio) e a data final do estágio (não 

pode ser uma data após o termino do período letivo, conferir o calendário escolar). 

Na alínea b) da clausula 2ª em vigência, o aluno deverá colocar o horário que fará o estágio, por 

exemplo 10:00hs as 14:00hs (no caso dos horários não serem os mesmos todos os dias, colocar “Horários 

Diversos”), em diariamente informar os dias que fará o estágio, em Dias na semana, informar quantos dias na 

semana fará o estágio ( se 01, 02. 03. 04 ou 05 dias). Em totalizando deverá informar a quantidade de horas de 

estágio que fará no dia, a quantidade de horas que fará na semana (horas do dia multiplicado pela quantidade 

de dias na semana que fará estagio) e a quantidade de horas do estagio.  

 

(figura 08) 

Na cláusula 8ª (figura 09), o aluno(a) deverá preencher nas células editáveis, com os dados da apólice de 

seguros, descritas na pagina 01, deverá informar o numero da apólice de seguros, o valor da apólice do seguro 

de vida  e o nome da seguradora contratada, e finalizando o aluno(a) deverá informar seu nome e seu RG em 

Estagiário. Conforme destaques na figura abaixo: 

 

(figura 09) 

. Esse documento deverá ser preenchido corretamente e impresso em 03 (três) vias. 

Em caso de dúvidas no preenchimento, comparecer ao núcleo de estágio (NUEST) da IES. 
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