
Orientações de como preencher o termo de compromisso 

O preenchimento do termo de compromisso requer muita atenção, pois são estes dados que irá comprovar a realização 

do estágio. Lembrando que todas as informações deverão ser digitadas e não escritas a mão. 

Primeiro passo: Preencher a tabela com os dados do local do estágio. Estes dados deverão ser digitados, serão os 

mesmos que foram colocados na minuta de convênio, conforme segue exemplo abaixo. 

 

Segundo passo: Preenchimento da tabela com os dados do aluno, conforme segue exemplo abaixo.   

 

Terceiro passo: Deverão ser digitados os dados referentes ao estágio do aluno, conforme segue exemplo abaixo.  

 

ATENÇÃO! Neste passo, alguns cuidados deverão ser tomados no preenchimento.  
1) O período de estágio não poderá ultrapassar 2 anos em uma única empresa.  Ex: 01/04/2011 à 01/04/2014. 
2) As horas de estágio não poderão ultrapassar 6 horas diárias e 30 horas semanais. 
3) Nas escolas estaduais e municipais, o campo “Setor” deverá constar o nome da escola.  
4) Supervisor da CONCEDENTE, é a pessoa que irá acompanhar o estágio no local. 
5) Supervisor da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, neste campo deverá ser colocado o nome do coordenador do curso. 
 

Quarto passo: Informar se o estágio será remunerado ou não, conforme segue exemplo abaixo.   
 
Exemplo 01: 

 
Exemplo 02: 

 
 

Quinto passo: Se o estágio for curricular não obrigatório, o seguro deverá ser pago pela instituição que estiver 
concedendo o estágio. Caso o estágio seja o curricular obrigatório, aquele exigido pela instituição de ensino, deve-se 
permanecer os dados que já estão preenchidos, na clausula 4º conforme segue abaixo. 
 

 



Sexto passo: No programa de atividades deverão ser digitados os dados referentes ao estágio do aluno, conforme 
segue exemplo abaixo.   

 

 

IMPORTANTE: O termo de compromisso deverá ser impresso em 3 vias, assinado pelo responsável legal do 

local do estágio e pelo estagiário. Após as devias assinaturas, o aluno terá que encaminhar as vias para o Setor 

de Estágio para as devidas assinaturas da instituição de ensino. 

 

 

Caso o aluno queira enviar os documentos via Correio, o endereço do Setor de Estágio é:  

 

Avenida Coronel José Alves, 256 - Vila Pinto, Varginha/MG - CEP: 37010-540 

A/C SETOR DE ESTÁGIO 

 

 

 

 

 

 


