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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

   

 

ESTUDANTE: TÁSSIA WOLKARTT 

Curso: Pedagogia  Semestre Letivo 2º  Período: 4º  Turno: Noturno  Matrícula nº 201879839 CPF: 136.106.307-60  

Endereço: Rua ALBERTO FACO nº 935 - Bairro: CENTRO Cidade: SANTA LEOPOLDINA CEP 29640-000 

Telefone: 99697-2950                     E-mail: tassiawo@gmail.com 

  

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA 

Ramo de Atividade: 84.11-6-00 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL  CNPJ: 27.165.521/0001-55 

Inscrição Estadual: ISENTO      Inscrição Municipal: ISENTO  

Endereço: AV. PREFEITO HÉLIO ROCHA, nº 1022 - Bairro: CENTRO Cidade: SANTA LEOPOLDINA  CEP 29640-000 

Representante: WALDEMAR LUIZ HOLBERT COUTINHO CPF 450.128.657-15  Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

Telefone: 027 3266-1181    E-mail: gabinetesantaleopoldina@gmail.com 

 

O Estudante, a Concedente, acima qualificados, e a UNIVERSIDADE VILA VELHA, instituição isolada de ensino superior 

particular integrante do sistema federal de ensino, credenciada pela Portaria/MEC nº 1.767, de 20.12.2011 (DOU de 

21.12.2011), estabelecida no endereço abaixo impresso, representada pela Coordenadoria Geral de Estágios e Convênios 

- COGEC, com fundamento na Lei nº 11.788, de 25.09.2008 (DOU de 26.09.2008), na Resolução/CONSU nº 01, de 

14.04.2011 e no Convênio celebrado no dia  01.04.2019, resolvem firmar este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

1. OBJETO: Admissão do estudante a estágio curricular não obrigatório com o propósito de complementação do ensino e da 

aprendizagem em ambiente que lhe proporcione o desenvolvimento de competências e habilidades próprias da atividade 

profissional, inerentes ao perfil de formação previsto no respectivo projeto pedagógico do curso. 

 

1.1. As atividades que serão desenvolvidas pelo estudante estão relacionadas no Plano de Atividades em anexo, que deste 

passa a fazer parte integrante e inseparável. 

 

2. DURAÇÃO: O estágio terá prazo de duração de 12 (doze) meses, iniciando em 08.11.2019, com termo final previsto para 

07.11.2020, que, no entanto, poderá ser objeto de prorrogação desde por termo aditivo.  

 

3. JORNADA: A jornada de atividade de estágio será de 06 (seis) horas, limitada a 30 (trinta) horas semanais, a ser 

desenvolvida no seguinte horário: das 07h00min às 13h00min, de segunda a sexta feira. 

 

3.1. O descanso durante a jornada será norteado pela observância de período de intervalo suficiente à preservação da 

higidez física e mental do estudante e respeito aos padrões de horários de alimentação. 

 

3.2. No período de avaliação acadêmica previsto no calendário escolar a jornada de atividade de estágio será reduzida à 

metade. 
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4. SEGURO: O Estudante, durante a vigência deste termo de compromisso, está segurado contra acidentes pessoais, 

conforme Apólice de Seguro nº 2166176, do Banestes Seguros, no valor de R$ 53,16 (cinquenta e três reais e dezesseis 

centavos), em anexo. 

 

 5. BOLSA: O Estudante receberá da Concedente Bolsa de Estágio Mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

calculado sobre as horas de presença demonstradas em controle de ponto. 

 

6. RECESSO: É assegurado ao estudante recesso remunerado de trinta (30) dias sempre que o estágio tenha duração de 

um (1) ano, que será proporcional, no caso de contratos com duração inferior. 

 

6.1. O recesso, integral ou proporcional, será concedido dentro de cada período aquisitivo, preferencialmente durante as 

férias escolares, de forma contínua ou fracionada em duas vezes. 

 

7. ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DO ESTÁGIO: Fica indicado pela instituição de ensino o Professor Orientador ANA 

PAULA PATROCINIO HOLZMEISTER, do Curso de PEDAGOGIA e, pela concedente, como Supervisor, o funcionário, 

Senhora Ivonete de S. Lopes Felipe. 

 

7.1. Caberá ao professor orientador e ao supervisor profissional o acompanhamento do estágio, comprovado por vistos e por 

menção de aprovação final, se for o caso, nos Relatórios de Atividades a serem apresentados pelo estagiário em prazo não 

superior a seis (6) meses. 

 

8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

 

8.1. O Estudante se compromete a: 

 

a) Cumprir o programa de estágio; 

b) Respeitar as normas ético-disciplinares da concedente; 

c) Elaborar Relatório de Atividades desenvolvidas a cada seis (6) meses e entregá-lo a concedente e à instituição de 

ensino; 

d) Comunicar a concedente, por escrito, a transferência de curso/turno, o abandono, trancamento ou a conclusão do curso. 

 

8.2. A Concedente se compromete a: 

 

a) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar aprendizagem social, profissional e cultural; 

b) Aplicar ao Estagiário às normas relativas à Segurança e Medicina do trabalho comum aos demais trabalhadores; 

c) Promover permanente acompanhamento e supervisão das atividades do estagiário; 

d) Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar Termo de Realização do Estágio com indicação resumida das 

atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; 

e) Enviar a instituição de ensino, a cada período de seis meses, Relatório de Atividades, vistado pelo funcionário 

encarregado da supervisão e pelo estagiário; 

f) Prestar informações sobre o estágio e atividades do estagiário sempre que solicitadas pela instituição de ensino, bem 

como a esta comunicar, por escrito, a renovação ou a rescisão do estágio e quaisquer modificação no presente termo de 

compromisso. 

 

8.2.1. O comprovante do exame médico realizado no Estudante (ASO) deverá ser juntado a este Termo de Compromisso e 

enviado à instituição de ensino, respectivamente, por ocasião da admissão e do encerramento das atividades de estágio. 

 

8.3. A Instituição de Ensino se compromete a: 
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a) Validar o estágio se adequado à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do 

estudante, ao horário e calendário escolar; 

b) Indicar professor orientador da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e 

avaliação das atividades do estagiário; 

c) Exigir do estudante a apresentação de Relatório de Atividades em prazo não superior a seis (6) meses; 

d) Disponibilizar informações sobre o período de exames e avaliações acadêmicas; 

e) Subsidiariamente comunicar a concedente a transferência de curso/turno, a desistência, o abandono, o trancamento ou 

a conclusão do curso. 

 

9. ENCERRAMENTO DO ESTÁGIO: Constituem motivos para a cessação dos efeitos do presente termo de compromisso e 

consequente desligamento do estudante do programa de estágio: 

 

a) Término do período de estágio; 

b) Abandono do estágio caracterizado por ausências injustificadas por três dias consecutivos, ou cinco dias intercalados no 

período de um mês, ou ainda, por quinze dias, durante o período de estágio; 

c) Desistência, abandono, trancamento ou conclusão do curso; 

d) Desempenho insatisfatório aferido nas avaliações periódicas realizadas pela concedente ou em relatório 

circunstanciado, firmado pelo supervisor profissional, com ciência do estagiário; 

e) Comportamento funcional ou social inadequado aos padrões e regulamentos da concedente; 

f)   Não cumprimento de cláusulas de termo de compromisso por qualquer uma das partes; 

g) Interesse do estudante; 

h) Interesse ou conveniência da concedente ou em atendimento a dispositivo legal ou regulamentar. 

 

10. VÍNCULO: O estudante não terá, para qualquer efeito, vínculo empregatício com a concedente, conforme o disposto nos 

artigos 3º, caput, e 12, § 1º, da Lei nº 11.788/08. 

 

E, por estarem de acordo com as condições estabelecidas neste instrumento, as partes assinam-no em três (3) vias de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas, elegendo o foro da Justiça Comum de Vila Velha, Espírito Santo, para 

dirimir eventuais dúvidas oriundas deste Termo de Compromisso não solucionadas administrativamente. 

 

 

Vila Velha (ES), 08 de novembro de 2019. 

 

 

 

     

ESTUDANTE                                               CONCEDENTE 

 

 

UNIVERSIDADE VILA VELHA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. _________________________ 

 

2. _________________________ 
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PLANO DE ATIVIDADES 

 
UNIVERSIDADE VILA VELHA 

Estagiário: TÁSSIA WOLKARTT 

 

Curso: Pedagogia Semestre Letivo: 2º Período: 4º Turno: Noturno Duração: 12 meses 

 

Jornada: 06 (seis) horas por dia 
Horário do Estágio: de 7 horas às 13 horas, de segunda a sexta 
feira. 

Orientador: Professor (a)  ANA PAULA PATROCINIO HOLZMEISTER 

 

 Concedente: MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA 

 CNPJ: CNPJ: 27.165.521/0001-55            Ramo de Atividade: 84.11-6-00 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL 

 Supervisor Profissional: IVONETE DE S. LOPES FELIPE Formação em: Curso Superior Completo com Pós- 
Graduação na Área de Supervisão Escolar 

Cargo: PEDAGOGA Função: PEDAGOGA DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Setor: CRECHE SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS 

Telefone: 27 3266-1017 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELO ESTAGIÁRIO 

01. Acompanhar e auxiliar o aluno nas atividades rotineiras, cuidando para que ela tenha sus necessidades básicas 
(fisiológicas e afetivas) satisfeitas. 

02. Fazer pela criança somente as atividades que ela não consiga fazer de forma autônoma 

03. Atuar como elo entre o aluno, a família e a equipe da escola 

04. Escutar, estar atento e ser solidário com o aluno 

05. Auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene 

06. Estimular e ajudar na alimentação e na constituição de hábitos alimentares 

07. Auxiliar na locomoção 

08. Comunicar à equipe da escola sobre quaisquer alterações de comportamento do aluno que possam ser 
observadas 

09. Acompanhar outras situações que fizerem necessárias para a realização das atividades cotidianas do aluno 
durante a permanência na escola 

 

 

 

Nos termos da Lei nº 11.788, de 25.09.2008 (DOU de 26.09.2008), realizada a avaliação das instalações da parte 
Concedente e das atividades que serão desenvolvidas pelo Estudante, a Instituição de Ensino homologa as atividades 

de estágio acima descritas, pois adequadas à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade de formação escolar do 
estudante e ao horário e calendário escolar. O desempenho do estagiário será avaliado através de Relatório que 
apresentará e, também, a Concedente, a cada seis (6) meses. Este Plano de Atividades integra o respectivo Termo de 
Compromisso. 

 
Vila Velha, 08 de novembro de 2019. 

 
 
 
 

     

SUPERVISOR       ESTAGIÁRIO 

 

 

 

PROFESSOR ORIENTADOR 


