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MANUAL DE ESTÁGIOS 

 

O presente documento foi elaborado a partir da Lei n. 11.788, de 25 de setembro 

de 2008, assim como das orientações da Pró-Reitoria de Graduação acerca da 

concessão de estágios. Visa conceder informações gerais ao aluno, a fim de orientá-lo 

quanto ao contrato de estágios, condições e acompanhamento. 

   

O que é um estágio? 

Conforme a Lei n. 11.788/2008, estágio é um ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente laboral.  Tem como objetivo preparar o aluno 

do ensino superior, de educação profissional e especial, ensino médio, assim como dos 

anos finais do fundamental para os desafios que se impõem no mundo do trabalho. 

O estágio possibilita que o aluno aprenda competências próprias da atividade 

profissional, de forma contextualizada com sua grade curricular, desenvolvendo tanto 

os aspectos ligados diretamente à profissão, como à construção da cidadania. 

Há duas categorias de estágio: obrigatório ou não-obrigatório. No primeiro, a 

carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. Já no segundo, é 

desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.  

 

O estágio em empresas 

O estágio em empresas é considerado, no Curso de Ciências Atuariais, como 

não obrigatório. Trata-se, no entanto, de uma ótima oportunidade para aprender a 

prática profissional, articulando-a com os conteúdos do curso.  

Neste desafio, há diversas recomendações para que se celebre o contrato de 

estágio e para que o aluno possa efetivamente desenvolver novas competências. 

 

Primeiros passos 

O aluno pode começar a busca por estágios através duas maneiras: 

1) Cadastrar-se nos sites das Agências de Integração (CIEE ou NuBE) e procurar as 

oportunidades; 

2) Procurar diretamente as vagas oferecidas pelas empresas.  
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Neste segundo caso, é necessário verificar se a empresa possui convênio com 

a Unifesp, informação que pode ser obtida através da Secretaria Escolar ou pela 

Intranet. 

Caso a empresa não possua convênio com a Unifesp, deve ser preenchido o 

Formulário para celebração de convênios com empresas, que pode ser encontrado no 

endereço  https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/ensino-menu/estagios/convenio. É 

necessário ainda serem entregues os documentos abaixo: 

• 2 (duas) vias do Termo de Convênio devidamente assinadas (o termo deve ser 

assinado pelo representante legal da empresa nos termos do Estatuto/Contrato 

Social ou Procuração.); 

• Cópia simples do Estatuto Social da Empresa/ Contrato Social da Empresa; 

• Procuração (original simples) do Subscritor/Representante da empresa (na 

hipótese de não possuir poderes pelo Estatuto Social); 

• Cópia simples do documento de identidade do Subscritor/Representante da 

Empresa; 

• Certidão Negativa de Débito - CND, Certidão de Débitos Relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do 

FGTS – CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. ( 

https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/ensino-menu/estagios/convenio  ) 

Lembre-se que os contratos de estágio só podem ser realizados com as empresas 

conveniadas. 

 

Recomendações antes do contrato 

Antes de celebrar o contrato com a empresa, o aluno deve estar atento a alguns 

aspectos, como: 

1) o horário do estágio não pode se chocar com os horários das aulas.  

Esta recomendação é de suma importância principalmente para os alunos do 

período integral. O estágio, de forma alguma, pode colidir com o horário das 

disciplinas matriculadas.  

2) tempo de deslocamento entre a empresa e a universidade.  

Estágios localizados em bairros distantes da Universidade, em geral, requerem 

o uso de meios de transporte diversos. O trânsito também é um elemento que deve 

ser avaliado.  

3) Interferência nos estudos 

Apesar dos estágios consistirem, sem dúvida, numa importante forma de renda 

para o aluno, seu principal objetivo é sua capacitação como futuro profissional. 
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Desta forma, os estudos não podem ser prejudicados, o que seria um contrassenso 

ao propósito do estágio. 

4) A compatibilidade do programa de estágio e o curso. 

Ainda que a adequação do programa de estágio seja avaliada pelo 

coordenador/responsável dos estágios, é importante o aluno verificar se as 

atividades propostas são condizentes com sua formação acadêmica.  Este cuidado 

evita situações conflituosas e abusivas por parte das empresas frente aos 

estagiários. 

 

Contrato e fluxo do encaminhamento  

O contrato e o plano de estágio devem seguir um fluxo de encaminhamento, que 

exige do aluno atenção às etapas seguintes. 

1) O aluno deve levar uma cópia do atestado de matrícula para a empresa, com 

os horários de aula, a fim de assegurar ao contratante que o aluno faz parte da 

Universidade. O atestado permite também que aluno e empresa consigam 

adequar os horários da atividade de estágio, de forma que contemple as 

necessidades de ambos. 

 

2) O aluno retira na Secretaria Escolar os modelos de Contrato de Estágio (termo 

de compromisso) e de Plano de Estágio.  

 

3) O aluno providencia a assinatura do Termo de Compromisso, assim como Plano 

de Estágio, pelo responsável (estágios) da empresa, em três vias. O discente 

deve assinar ambos os documentos. 

 
4) É fundamental que o aluno confira as condições estabelecidas pelo Termo de 

Compromisso; os dados da empresa; e o Número da Apólice e a Cia. 
Seguradora, referente ao seguro contra acidentes (exigência estabelecida pela 
Lei  11.788/08). 
 

5) Em seguida, o aluno entra na Intranet (Unifesp) e, no campo referente aos 

estágios, realiza a solicitação de abertura do processo. Faz check-in de 

documentos. A Secretaria Escolar responderá, via e-mail, a adequação ou não 

do processo. 

 

6) Caso a resposta seja positiva, o aluno entrega o contrato e plano de estágio para 

a Secretaria Escolar, que dará prosseguimento ao trâmite.  

 

7) Plano de estágio e contrato seguem para a Secretaria de Curso, a fim de 

avaliação do coordenador/responsável dos estágios e, por fim, para a Direção 

da Campus. 
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8) O fluxo da documentação – da entrada na Secretaria Escolar à assinatura da 

Direção – tem limite estabelecido de dez dias.  

 

Avaliações de estágio 

A cada seis meses, assim como no final do estágio, o aluno deve apresentar 

para a Coordenação/responsável dos estágios, uma avalição realizada pela empresa, 

em conjunto com o aluno, acerca do desenvolvimento das atividades realizadas pelo 

contratado. Esta avaliação será entregue para Secretaria Escolar, e segue o fluxo acima 

mencionado. 

 

Período de contrato de estágio 

Os contratos de estágio para os alunos matriculados do período integral não 

devem ultrapassar os seis meses. Já para os alunos do período noturno, os contratos 

possuem limite de um (1) ano. Caso haja interesse de contratado e contratante em 

manter a atividade de estágio, um termo aditivo precisará ser elaborado. Em ambas as 

situações, os estágios não excederão ao período total de dois anos, com suas 

recontratações.   

 

 Dúvidas frequentes 

1) O estágio tem previsão para começar brevemente, o aluno pode entregar por si 

mesmo os documentos ao coordenador/responsável pelo estágio e à Direção do 

Campus? 

 

Não. O fluxo de encaminhamento deve ser seguido conforme as orientações. Tal 

procedimento garante a organização dos aspectos administrativos referentes 

aos contratos. 

  

2) O contrato de estágio foi estabelecido no meio ou fim do semestre e, portanto, 

continuará no próximo. É necessário que o aluno tome alguma providência? 

 

Sim. O aluno, ao se matricular no próximo semestre, deverá apresentar à 

Secretaria Escolar, um atestado de matrícula garantindo que as disciplinas a 

serem cursadas não colidem com os horários do estágio. 

 

3) É possível para o aluno do período integral, cursar as disciplinas no noturno, a 

fim de realizar o estágio durante o dia? 

 

O aluno deve necessariamente cursar pelo menos 50% das disciplinas em seu 

próprio período. Neste sentido, atendida a exigência, é possível eventualmente 
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se matricular em disciplinas no período noturno, para compatibilizar horário de 

aula e estágio.  

 

4) Devido à composição da grade curricular, os horários disponíveis para o estágio 

colidem com algumas disciplinas. A empresa, em conjunto com o aluno podem 

flexibilizar os horários das atividades? 

 

Sim. O contratante e o aluno, no termo de compromisso, devem apresentar os 

horários de atividades, de forma a não se chocarem com os compromissos 

acadêmicos. Atendido a exigência institucional, é possível a aprovação do termo 

de responsabilidade. 

 

5) O aluno está cursando apenas uma disciplina que colidirá com os horários 

previstos pela empresa. É possível realizar o estágio nesta condição, mesmo 

com autorização do professor que leciona a referida disciplina? 

 

Não. Trata-se de uma clara situação de incompatibilidade de horários, que traz 

implicações de ordem jurídica para a empresa, aluno e universidade. 

 

6) Como obter maiores informações e tirar dúvidas sobre aspectos que não foram 

aqui contemplados? 

 

Diante de dúvidas, o aluno pode entrar em contato com o coordenador/docente 

responsável pelo estágio, Secretaria Escolar ou Secretaria de Cursos. Poderá 

também obter informações através do site da Pró-Reitoria de Graduação:  

http://www.unifesp.br/reitoria/prograd/ensino-menu/estagios  

 

 

 

 

Contato 

Rua Angélica, 100, Osasco, SP 
CEP 06.110-295 

Tel: 3654-0768 
Email: estagio.osasco@unifesp.br 
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