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TERMO DE CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO  

  

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
IUNI EDUCACIONAL – UNIC 

RONDONÓPOLIS ARNALDO ESTEVÃO 
LTDA E O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA 

–MT. OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A 
ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DO CURSO 

DE PSICOLOGIA DA INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO.  

 

O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA MT, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede à Av. Fernando Correa da Costa, nº 940, inscrito no 

CNPJ/MT sob nº 03.773.942/0001-09, neste ato representado pela 
Prefeita Municipal, Sr.ª Mariledi Araújo Coelho Philippi, brasileira, 

casada, cumprindo atualmente o mandato de Prefeita de Pedra Preta MT, 
portadora do RG nº 148.027 e do CPF nº 468.902.971-72, residente e 

domiciliada à Rua Sergipe, nº 552 no município de Pedra Preta MT, 
denominado de CONCEDENTE e de outro lado a IUNI EDUCACIONAL – 

UNIC RONDONÓPOLIS ARNALDO ESTEVÃO LTDA, Instituição de 
Ensino Mantida pela FAIESP – FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS SOBRAL 

PINTO, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Arnaldo 

Estevão, nº 758A, Centro, Rondonópolis - MT, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 05.161.540/0001-70, doravante denominada simplesmente UNIC 

Rondonópolis, neste ato representada por sua Diretora Geral e 
Representante Legal, Srª Ana Paula Lopes Lima Lucena, RG 625.200 

SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 487.412.131-49, celebram entre si o 
presente CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO, sujeitando-se ao 

disposto na Lei n. 11.788 de 25 de setembro de 2008, nos termos e 
condições a seguir pactuadas:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA:  Do Objeto  

Este Convênio tem por objeto proporcionar estágio curricular 

supervisionado, nas diversas áreas da CONCEDENTE, aos estudantes 

regularmente matriculados no curso superior de Psicologia da UNIC 

Rondonópolis.  
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SUBCLÁUSULA ÚNICA - O estágio supervisionado deve proporcionar ao 

estudante complementação de ensino e aprendizagem, sendo instrumento 

de integração em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento 

técnico-cultural, científico e de relacionamento humano nos setores da 

CONCEDENTE, dentre outras.  

  

CLÁUSULA SEGUNDA:  Da seleção dos Estudantes para o Estágio 

Supervisionado  

Os estudantes serão selecionados com base na análise das áreas de 

interesse da CONCEDENTE, para dedicação parcial às atividades 

relacionadas com o curso de Psicologia, as quais proporcionarão 

experiência prática, mediante a efetiva participação desses estudantes em 

serviços, programas, planos e projetos, cuja estrutura programática 

guarde estreita correlação com as respectivas linhas de formação 

profissional.   

  

SUBCLÁUSULA ÚNICA -   A indicação e a substituição de estagiário(s) 

supervisionado(s) serão feitas pela UNIC Rondonópolis, mediante 

solicitação da CONCEDENTE.  

  

  

CLÁUSULA TERCEIRA:  Do Termo de Compromisso   

A formalização da concessão do estágio supervisionado efetivar-se-á 

mediante Termo de Compromisso próprio a ser firmado entre a 

CONCEDENTE e o Estagiário, com a interveniência obrigatória da UNIC 

Rondonópolis, conforme o disposto na Lei n. 11.788 de 25 de setembro de 

2008.  

  

CLÁUSULA QUARTA:  Da Duração e da Carga Horária do Estágio 

Supervisionado  

A carga horária do Estágio Supervisionado na CONCEDENTE será a 

definida no regulamento de estagio da UNIC Rondonópolis, não podendo 

exceder a 30 horas semanais, sendo a duração e a jornada do estágio 

compatível com as atividades escolares do estagiário, e acordadas entre 

as partes.   
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SUBCLÁUSULA ÚNICA -   A CONCEDENTE deverá oferecer condições 

para que os estagiários possam cumprir suas obrigações, sem prejuízo 

das atividades acadêmicas.  

 

CLÁUSULA QUINTA:  Do Seguro de Acidentes Pessoais  

A UNIC Rondonópolis responsabilizar-se-á pela contratação de seguro de 

acidentes pessoais que tenham como causa direta o desempenho das 

atividades do estágio, durante todo o período de vigência do Estágio 

Supervisionado, tendo por seguradora a Tókio Marine, em valor 

compatível com o mercado, nos termos descritos na apólice de nº 

522.014.  

  

CLÁUSULA SEXTA:  Dos Supervisores  

A CONCEDENTE designará um supervisor técnico para atuar de forma 

integrada com a UNIC Rondonópolis, oferecendo condições para que os 

estagiários supervisionados possam também ser supervisionados por 

docentes da UNIC Rondonópolis.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA:  Do Vínculo  

A concessão de Estágio Supervisionado não proporcionará ao estagiário 

vínculo empregatício decorrente da Concessão com a CONCEDENTE, 

conforme o disposto no art. 3º da Lei n. 11.788/2008.  

  

CLÁUSULA OITAVA: Do Desligamento do Estagiário  

O estagiário será desligado do estágio supervisionado:  

a) Automaticamente, por término do compromisso;  

b) Por abandono, caracterizado por ausência não-

justificada e tendo 10% de falta, no período de 01 

(um) semestre;  

c) Por conclusão ou interrupção do curso na UNIC 

Rondonópolis;  

d) A pedido do estagiário;  

e) Por comportamento social ou profissional 

inadequado, por parte do estagiário;  
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f) Pelo não cumprimento, por parte do estagiário, do 

disposto no Termo de Compromisso de Estágio 

Supervisionado;  

g) A qualquer tempo, no interesse justificado da 

CONCEDENTE ou da UNIC Rondonópolis, 

principalmente se comprovada à insuficiência na 

avaliação do desempenho do estagiário no estágio 

supervisionado;  

h) Em atendimento a qualquer dispositivo de ordem 

legal ou regulamentar.  

  

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA -   Na ocorrência de qualquer das hipóteses 

previstas nas alíneas “b”, “d”, “e”, “f” e “g”, a CONCEDENTE comunicará o 

fato a UNIC Rondonópolis, no prazo de 15 (quinze) dias.  

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A UNIC Rondonópolis deverá comunicar à 

CONCEDENTE, por escrito, o desligamento do aluno, qualquer que seja o 

motivo, bem como a conclusão ou a interrupção do curso.  

  

CLÁUSULA NONA:  Da Vigência  

O presente Convênio vigorará pelo prazo de 02 (dois) anos, contados a 

partir da data de sua assinatura, podendo ser alterado, por meio de 

Termo Aditivo, bem como rescindido, de comum acordo entre as partes, 

ou unilateralmente, por qualquer uma delas, mediante comunicação 

escrita, com antecedência de 20 (vinte) dias.  

  

SUBCLÁUSULA ÚNICA - O encerramento antecipado deste Convênio não 

prejudicará os estágios supervisionados em curso.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA:  Do Foro  

Fica eleito o Foro da cidade de Pedra Preta – MT, para dirimir as questões 

surgidas do presente Convênio e que não puderem ser decididas pela via 

administrativa, renunciando, desde já, a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  
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E, por estarem de pleno acordo, assinam as partes o presente Convênio 

em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, 

que também o subscrevem, para todos os efeitos jurídicos e legais.  

  

Pedra Preta - MT, 04 de Junho de 2014.  

 IUNI EDUCACIONAL                         MARILEDI ARAUJO C. PHILIPPI 

       UNIC –RONDONÓPOLIS                                PREFEITA 

MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT 

 

 TESTEMUNHA (aluno):  TESTEMUNHA (coordenador):  

RG:                                 SSP/            RG:                                SSP/   

CPF:        CPF:  

  


