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INTRODUÇÃO
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O estágio é uma das 

formas significativas do 

estudante desenvol-

ver uma atividade que 

proporciona a aplica-

ção de conhecimentos 

teóricos adquiridos no 

UniAtenas e permite a 

aquisição de novos co-

nhecimentos por meio 

da vivência de situações 

próximas da realidade 

profissional.

Os estágios são uma 

ótima oportunidade 

para complementar a 

formação do estudan-

te, mas também ofere-

cem contribuições para 

quem o contrata, tendo 

em vista que o estagiá-

rio presta serviços e co-

labora com as rotinas 

da empresa. 
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A Lei de Estágio n° 11.788/08 
foi sancionada para 
regulamentar a contratação 
dos estagiários. 
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LEI DO ESTÁGIO
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De acordo com a lei, 
estágio é um ato escolar 
supervisionado desenvolvido 
em um ambiente de trabalho. 

O objetivo é a preparação dos 
estudantes para o trabalho 
produtivo, desde que estejam 
matriculados em cursos de nível 
médio, especial ou superior. 
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MODALIDADE
DE ESTÁGIO
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Estágio não-obrigató-

rio é aquele desenvolvi-

do como atividade op-

cional, realizado pelo 

estudante de qualquer 

curso que queira com-

plementar sua forma-

ção profissional, acres-

cida à carga horária 

regular e obrigatória. 

Todos podem realizar 

estágios não-obrigató-

rios, desde que o pla-

no de atividades esteja 

previsto no projeto pe-

dagógico do curso. Não 

cria vínculo empregatí-

cio e deve ser acompa-

nhado pela Instituição 

de Ensino Superior.

No UniAtenas Atenas, a 

sistemática de realiza-

ção do estágio não-o-

brigatório também está 

definida pelo curso ou 

área de conhecimento.
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ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO



Estágio obrigatório é 

aquele definido como 

tal no projeto pedagó-

gico do curso, cuja car-

ga horária é requisito 

para aprovação e ob-

tenção de diploma. 

No UniAtenas Atenas, a 

sistemática de realiza-

ção do estágio obriga-

tório está definida no 

Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC). 

Caso o estudante não 

conheça o projeto de 

estágio do seu curso, 

deverá procurar o co-

ordenador da área ou 

do curso para que se 

informe sobre os que-

sitos básicos para sua 

realização.
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ESTÁGIO OBRIGATÓRIO



QUEM PODE SER
 ESTAGIÁRIO?
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• esteja matriculado e 

apresente frequência 

regular em curso de gra-

duação do UniAtenas;  

• demonstre compa-

tibilidade entre as ati-

vidades desenvolvidas 

no estágio e aquelas 

previstas no Termo de 

Compromisso.

O estágio deverá ter 

sempre o acompa-

nhamento efetivo do 

Orientador de Estágio 

do UniAtenas e do Su-

pervisor da Unidade 

Concedente, compro-

vado por vistos nos re-

latórios e por menção 

de aprovação final.
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Para que o estudante tenha o seu estágio curricular 

efetivado é necessário que:



CONTRATO DE 
ESTÁGIO
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A contratação deve ser formalizada pelo Termo de 

Compromisso de Estágio (TCE), que deve ser assina-

do pela empresa, pelo UniAtenas e pelo estudante.
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Para garantir que todas 
as informações essenciais 
estejam presentes no 
TCE e evitar problemas 
futuros, o UniAtenas 
tem disponibilizado em 
seu portal o modelo dos 
documentos necessários para 
a formalização dos estágios.



REMUNERAÇÃO
 DO ESTÁGIO
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Primeiro, é necessário 

lembrar que existem 

dois tipos de estágio: 

os obrigatórios, que são 

exigidos pelos cursos 

para cumprimento da 

carga horária, e os não 

obrigatórios. Somente 

no segundo caso a lei 

exige que ele seja re-

munerado, mas não há 

valor fixado na norma. 

Portanto, isso pode ser 

negociado livremente 

entre as partes.  Além 

disso, o contratante 

também deve pagar au-

xílio transporte.
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PRAZO DE DURAÇÃO 
DO ESTÁGIO
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A duração do estágio, na mesma parte concedente, 

não poderá exceder a 2 (dois) anos, exceto quanto 

se tratar de estagiário portador de deficiência. 
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Ao estagiário, sempre que o 
estágio tenha duração igual 
ou superior a 1 (um) ano, 
será concedido período de 
recesso de 30 (trinta) dias, a 
ser gozado preferencialmente 
durante suas férias escolares.



JORNADA DE 
ESTÁGIO
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A jornada de atividade 

em estágio não deve ul-

trapassar 6 (seis) horas 

diárias e 30 (trinta) ho-

ras semanais, no caso 

de estudantes do ensi-

no superior. 

O estágio relativo a cur-

sos que alternam teoria 

e prática, nos períodos 

em que não estão pro-

gramadas aulas presen-

ciais, poderá ter jorna-

da de até 40 (quarenta) 

horas semanais, desde 

que isso esteja previsto 

no Projeto Pedagógico 

do Curso e da Institui-

ção de Ensino. 

Nos períodos de avalia-

ção, a carga horária do 

estágio será reduzida 

pelo menos à metade, 

segundo estipulado no 

termo de compromis-

so, para garantir o bom 

desempenho do estu-

dante.

Estagiários têm direito 

ao recesso remunera-

do (férias) de trinta dias 

a cada doze meses de 

estágio na mesma Em-

presa, ou por tempo 

proporcional quando a 

duração do estágio for 

inferior a um ano. 
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SEGURO CONTRA 
ACIDENTES PESSOAIS
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Quem oferecer estágio 

deve contratar um se-

guro contra acidentes 

pessoais em favor do 

estagiário, com apóli-

ce compatível com os 

valores de mercado e 

indicado no termo de 

compromisso de está-

gio. Vale ressaltar que 

os custos serão assu-

midos pelo contratan-

te nos casos de estágio 

não-obrigatório. 
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O UniAtenas se responsabiliza 
pela contratação do seguro 
apenas para o estágio 
obrigatório.  
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DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES
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• Plano de Atividades;
• Controle de Frequência;
• Relatório Semestral;
• Relatório Final de Estágio.
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Para que o acompanhamento das atividades seja 

realizado de forma eficiente pela IES, o estagiário 

deverá preencher os seguintes documentos:

Todos estes documentos, incluindo o TCE, estão dis-

poníveis para download (clique aqui) e deverão ser 

protocolados no Setor de Estágios e Convênios, 
sala 201 – Bloco B. 
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