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O QUE É ESTÁGIO OBRIGATÓRIO?

É aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para

aprovação e obtenção de diploma.

O QUE É ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO?

É o estágio desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular

e obrigatória,  e parte do projeto pedagógico do curso (§ 2º do art.  2º  da Lei  nº

11.788/2008).

O QUE É UM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO?

O  Termo  de  Compromisso  é  um  acordo  celebrado  entre  o  educando  ou  seu

representante ou assistente legal, a parte concedente do estágio e a instituição de

ensino, prevendo as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do

curso,  à  etapa  e  modalidade  da  formação  escolar  do  estudante  e  ao  horário  e

calendário escolar.

QUEM DEVE ASSINAR O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO?

Devem  assinar  o  Termo  de  Compromisso  de  Estágio  o  educando  (ou  seu

representante ou assistente legal), a parte concedente do estágio, o diretor-geral do

campus Fraiburgo e a instituição de ensino (inciso II, art. 3º da Lei 11.788/2008).

O TERMO DE COMPROMISSO DO ESTÁGIO PODE SER RESCINDIDO ANTES 

DO SEU TÉRMINO?

Sim. O Termo de Compromisso pode ser rescindido por cada uma das partes e a

qualquer momento.

O  Supervisor  do  Estágio  deve  entrar  em  contato  com  o  Agente  de  Integração

informando a desistência antes do término do contrato de estágio. Também deve

repassar esta informação de imediato à Coordenação de Gestão de Pessoas do

Campus.
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O agente de integração deve encaminhar o termo de encerramento do estágio ao

supervisor  que  deve  reencaminhá-lo  a  coordenação  de  gestão  de  pessoas  do

campus Fraiburgo.

No caso do desligamento do estagiário, o agente de integração deverá entregar o

termo  de  realização  do  estágio  com  indicação  resumida  das  atividades

desenvolvidas, dos períodos da avaliação de desempenho.

O ESTAGIÁRIO TEM DIREITO AO SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS? 

QUAL A COBERTURA DO SEGURO?

Sim.  A cobertura  deve  abranger  acidentes  pessoais  ocorridos  com  o  estudante

durante o período de vigência do estágio. Cobre morte ou invalidez permanente,

total ou parcial, provocadas por acidente. O valor da indenização  deve constar do

Certificado Individual de Seguro de Acidentes Pessoais e deve ser compatível com

os valores de mercado. 

O QUE SÃO AGENTES DE INTEGRAÇÃO? 

Os  agentes  de  integração  públicos  ou  privados  são  entidades  que  fazem  a

interlocução  entre  a  instituição  de  ensino,  o  estagiário  e  o  órgão  ou  entidade

integrante, inserindo estudantes no ambiente do mercado de trabalho, colaborando

para  o  desenvolvimento  de  habilidades,  modalidades  de  atuação  e  formação

profissional desses estudantes.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO NA

RELAÇÃO DE ESTÁGIO?

■ Encaminhar os estudantes cadastrados e identificados com as oportunidades de

estágios concedidas, atendidos os critérios especificados pela Administração; 
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■ Celebrar  Termo  de  Compromisso  com a  instituição  de  ensino  e  o  educando,

zelando por seu cumprimento, observando-se as exigências contidas nas normas

legais e regulamentares pertinentes, constando: 

▪ Identificação do estagiário, do curso e seu nível acadêmico;

▪ Qualificação e assinatura dos convenentes;

▪ As condições do estágio;

▪ Indicação expressa de que o Termo de Compromisso decorre de contrato;

▪ Menção de que o estágio não acarretará vínculo empregatício;

▪ Valor da bolsa mensal;

▪ Carga horária semanal de vinte ou trinta horas compatíveis com o horário escolar;

▪ Duração do estágio, que será de no máximo quatro semestres letivos, obedecido o

período mínimo de um semestre;

▪ Vedação expressa à possibilidade de qualquer espécie de cobrança ou desconto

pelo agente de integração na bolsa estágio;

▪ Obrigação de apresentar relatórios semestrais e final ao dirigente da unidade

onde se realizar o estágio, sobre o desenvolvimento das tarefas que lhe forem

cometidas;

▪ Condições de desligamento do estágio;

▪ Menção do contrato a que se vincula o estudante;

▪ Indicação  precisa  do  servidor  de  seu  quadro  de  pessoal,  com  formação  ou

experiência profissional na área de conhecimento deste;

▪ Indicação do número da apólice de seguros contra acidentes pessoais e o

nome da seguradora. A contratação de seguro contra acidentes pessoais, em nome

do estagiário, para o caso de morte ou invalidez permanente, é condição essencial

para a celebração de contrato ou convênio, devendo constar do TCE o respectivo

número de apólice e o nome da Seguradora.

▪ Assinaturas  do  estagiário,  do  diretor  do  campus,  responsável  pela  empresa

contratada e pela instituição de ensino.
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■ Promover periodicamente orientação aos servidores supervisores de estágio da

contratante  com  a  finalidade  de  dar  maiores  esclarecimentos  do  papel  a  ser

prestado pelas partes integrantes do objeto, em prazo máximo de 20 (vinte) dias

úteis após a assinatura do contrato.

■ 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.

■ Enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de seis meses, relatório

de atividades, com vista obrigatória ao estagiário (art. 9º da Lei nº 11.788/2008).

■ Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de

estágio.

■ Caso tenham alterações relacionadas  ao  estágio  deverá  ser  elaborado  Termo

Aditivo,  que  será  anexado  ao  TCE,  exceto  nos  casos  de  mudança  do  órgão

contratante.

QUAIS AS PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES DA DIREÇÃO DO CAMPUS FRAIBURGO?

■ Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades

de aprendizagem social, profissional e cultura.

■  Indicar funcionário do quadro de pessoal, para orientar e supervisionar até dez

estagiários simultaneamente.

QUEM DEVERÁ SER O SUPERVISOR DO ESTAGIÁRIO?

■ O supervisor do estagiário deve ser funcionário do seu quadro de pessoal, com

formação  ou  experiência  profissional  na  área  de  conhecimento  desenvolvida  no

curso do estagiário (inciso III do art. 9º da Lei 11.788/2008).
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Para  orientação  e  supervisão  do  estagiário  de  nível  fundamental  ou  médio,  o

servidor indicado deve ter, no mínimo, o mesmo nível de formação do estagiário.

QUAIS AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO SUPERVISOR DO ESTÁGIO?

■ Compete ao supervisor do estágio acompanhar e atestar a frequência mensal do

estagiário e encaminhá-la à CGP do campus.

■ Informar  ao  agente  de  integração  eventual  desistência  antes  do  término  do

contrato de estágio.

■ Encaminhar  os  termos  de  encerramento  ou  término  do  contrato  de  estágio

recebidos  do  agente  de  integração  à  Coordenação  de  Gestão  de  Pessoas  do

campus. 

■ Verificar  com  o  agente  de  integração  a  cada  semestre  letivo,  o  atestado  de

frequência do estudante assinado pela instituição de ensino.

AS  ATIVIDADES  A  SER  EXERCIDA  PELO  ESTAGIÁRIO  DEVE  ESTAR

RELACIONADA COM A SUA FORMAÇÃO EDUCACIONAL?

■ Sim, o estágio deve estar relacionado com a formação educacional do estagiário,

ou seja, deve ser compatível com o projeto pedagógico do seu curso (§ 1º do art. 1º

da Lei 11.788/2008).

QUAIS  OS  DOCUMENTOS  QUE  O  SUPERVISOR  DO  ESTÁGIO  DEVE

ENCAMINHAR À COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS ATÉ O DIA 05 DE

CADA MÊS?

■ Documentação necessária  para o cadastramento no siape pela DGP, inclusive

cópia  da   conta  salário  (ANEXO II).Essa  documentação  deverá  ser  solicitada  e

entregue a CGP até o início das atividades do estagiário.
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■ Controle de frequência mensal (em anexo).

■ No caso de desistência, encaminhar o termo de encerramento do contrato.

■ No  caso  de  término  do  contrato,  encaminhar  memorando  informando  que  o

mesmo não será prorrogado.

O QUE CABE A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS DO CAMPUS?

■ Receber a documentação mensal e encaminhá-la à DGP Reitoria.

■ Arquivar  em  pasta  suspensa  em  nome  de  cada  estagiário  os  seguintes

documentos:

▪ Termo de Compromisso para realização de estágios;

▪ Cópia dos documentos do estagiário (CPF, Identidade e declaração de residência);

▪ Contato telefônico;

▪ Controle da frequência mensal do estudante;

■ Manter planilha atualizada com os estagiários ativos e encaminhar mensalmente à

Reitoria.

AS AUSÊNCIAS DO ESTAGIÁRIO PODEM SER DESCONTADAS DO VALOR DA 

BOLSA?

■ Sim. A remuneração da bolsa estágio pressupõe o cumprimento das atividades

previstas no Termo de Compromisso do Estágio. Ausências eventuais, devidamente

justificadas, poderão ser objeto de entendimento entre as partes (poderão ou não

gerar desconto).  Ausências constantes,  no entanto,  poderão gerar  a  iniciativa da

parte concedente não apenas de descontar percentuais do valor da bolsa, mas até

mesmo de rescindir o contrato.

■ No  caso  de  falta  justificada,  o  estagiário  poderá  compensar  o  horário  não

estagiado até o mês subsequente ao da ocorrência da falta, quando autorizado pelo

supervisor do estágio.
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■ Poderá o supervisor do estágio, com base na razoabilidade e no interesse público,

definir  outras  hipóteses  em  que  a  falta  será  considerada  justificada,  sem  a

necessidade de compensação ou de descontos na bolsa estágio.

COMO SERÁ REGISTRADO NA FOLHA DE FREQUÊNCIA AS FALTAS?

■ A falta não justificada será registrada na Folha de Frequência de Estágio no dia da

ocorrência e será descontada da Bolsa de Estágio. A falta justificada por atestado

médico no dia da ocorrência constará na Folha de Frequência de Estágio ,  não

acarretará  desconto,  devendo  o  atestado  médico  ser  anexado  na  Folha  de

Frequência, e a outra cópia encaminhada o setor de seção de gestão de pessoas. A

falta justificada por outros meios será registrada conforme modelo de controle de

frequência em anexo.  Serão descontadas, no valor do auxílio transporte, todas as

ausências, inclusive com atestado.

QUAL O PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO DO ESTÁGIO?

■ Até dois anos, no IFC – Campus Fraiburgo, exceto quando se tratar de estagiário

portador de deficiência (art. 11 da Lei nº 11.788, de 2008).

COMO DEVE SER DEFINIDA A JORNADA DE ATIVIDADE DO ESTAGIÁRIO?

■ A jornada de atividade do estagiário deve ser definida de comum acordo entre a

instituição de ensino, a empresa contratada e o estudante ou seu representante ou

assistente  legal,  devendo  constar  do  Termo de  Compromisso  de  Estágio,  e  ser

compatível com as atividades escolares observando a duração máxima prevista na

lei (caput do art. 10 da Lei 11.788/2008).

QUAL A DURAÇÃO MÁXIMA DA JORNADA DE ATIVIDADE DE ESTÁGIO?

■ A jornada de atividade em estágio não deve ultrapassar:
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a) 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de

educação  especial  e  dos  anos  finais  do  ensino  fundamental  na  modalidade

profissional de educação de jovens e adultos;

b) 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do

ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular;

c) 40 (quarenta) horas semanais, no caso do estágio relativo a cursos que alternam

teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais,

desde  que  previsto  no  projeto  pedagógico  do  curso  e  da  instituição  de  ensino

(incisos I, II e § 1º do art. 10 da Lei 11.788/2008).

QUANDO  É  OBRIGATÓRIA A CONCESSÃO  DO  AUXÍLIO-TRANSPORTE  AO

ESTAGIÁRIO?

■ No  caso  do  estágio  não  obrigatório  é  compulsória  a  concessão  de  auxílio-

transporte.

■ O  estagiário  receberá  auxílio-transporte  em  pecúnia  por  dia  efetivamente

estagiado, no valor definido nos termos do Anexo II da Orientação Normativa n° 2,

de 24 de junho de 2016.

O ESTAGIÁRIO TEM DIREITO A RECESSO?

■ Sim. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou

superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias. Nos casos de o estágio

ter duração inferior a 1 (um) ano os dias de recesso serão concedidos de maneira

proporcional.(caput e § 2º do art.  13 da Lei 11.788/2008).  O recesso poderá ser

concedido em período contínuo ou fracionado, conforme acordado entre as partes,

preferencialmente nas férias escolares.
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ANEXO I

FOLHA DE FREQUÊNCIA ESTAGIÁRIO

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

Sr. Supervisor,
Preencha a folha de frequência do estagiário, informando as ocorrências válidas no mês, com a data
correspondente.
Assine  e  carimbe  a  frequência;  peça  a  assinatura  do  estagiário  e  envie  à  CGP  Campus,
impreterivelmente, até o dia 05 do mês subseqüente.

Nome do estagiário Nível
(    ) Técnico

(   ) Graduação

(   ) Médio

Nome do supervisor Lotação Telefone

Período previsto para o estágio (indicado no Termo 
de Compromisso de Estágio ou no Termo Aditivo) 

   /    /        a      /    /     

Mês de referência

     

Horário
               das   h   às     h

               das   h   às     h

Cód. Eventos de frequência Datas

1 Recesso (Lei Nº 11.788, art. 13)      

2 Atestado médico (*)      

3 Atestado escolar (*)      

4 Outras faltas justificadas (*)      

5 Horário reduzido para avaliação escolar (*)      

6 Dispensa de ponto pelo supervisor      

7 Falta compensada em outro dia      

8 Feriado/ponto facultativo      

9 Falta não-justificada      

10 Rescisão (Desligamento)      

11 Outros (**)      

Total de ausências no mês   

OBS: Nos eventos acima marcados com (*), é indispensável anexar o respectivo atestado/comprovante.
(**) Relatar ocorrências não contempladas nos códigos de 1 a 10, via memorando,
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DIA ENTRADA SAÍDA RUBRICA OCORRÊNCIAS

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

        Assinatura e carimbo do supervisor                                                   Assinatura do Estagiário



Rua Cruz e Souza, nº 100 – Centro – Fraiburgo/SC – CEP: 89580-000

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS FRAIBURGO

ANEXO II

Listagem de documentos para cadastramento de estagiários

 

1. RG/CPF

2. Título de Eleitor

3. Carteira de Trabalho (PIS e última experiência profissional, caso haja) 

4. Certidão de Nascimento ou Casamento

5. Comprovante Militar 

6. Carteira de Motorista (caso haja)

7. Comprovante de Residência

8. Contrato IEL

9. Tipo Sanguíneo

10. Atestado de Frequência Curso

11. Nome da Escola e cidade onde cursou ensino médio.

12. Dados bancários: Somente Conta salário (pode ser a cópia do cartão do banco

ou contrato de abertura de conta).

13. Calendário Acadêmico.

14. Informação de e-mail e telefone


