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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 - Rodovia Ilhéus/Itabuna
Tel.: Reitoria (073) 680-5001/5002/5003/5015/5017 - FAX: (073) 689-1126 
CEP: 45650-000 - Ilhéus-Bahia-Brasil
e-mail: reitoria@uesc.br

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 13/2003   



A Presidente do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, considerando o deliberado na 42ª Reunião Ordinária, realizada no dia 09 de julho de 2003,



RESOLVE



Art. 1º - Aprovar, em conformidade com o Anexo I desta Resolução, o Regulamento de Estágio Supervisionado do  Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UESC, juntamente com as minutas dos Termos de Convênio e de Compromisso (Anexos II e III).

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 09 de julho de 2003



RENÉE ALBAGLI NOGUEIRA
PRESIDENTE


ANEXO I DA RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 13/2003

REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação


TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES


CAPÍTULO I

dos objetivos 

Art. 1º - O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades do estágio supervisionado do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UESC, requisito necessário à integralização curricular.

Art 2º - O Estágio Supervisionado do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, de caráter obrigatório, busca a consolidação da formação do graduando, pautado nos seguintes objetivos:

	proporcionar ao estagiário oportunidade de desenvolver suas habilidades para analisar situações e propor soluções no ambiente organizacional;
	complementar o processo de ensino-aprendizagem e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e profissional;
	propiciar passagem da vida de estudante para a vida profissional, abrindo ao aluno-estagiário mais oportunidades de conhecimento da filosofia, diretrizes, estrutura e funcionamento das organizações e da comunidade;
	facilitar o processo de atualização de conteúdos disciplinares, permitindo adequar aqueles de caráter profissionalizante às constantes inovações tecnológicas, sociais e econômicas a que estão sujeitos;
	incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o surgimento de novas gerações de profissionais empreendedores, capazes de adotar modelos de gestão, métodos e processos inovadores, novas tecnologias e metodologias alternativas;
	promover a integração do aluno e do curso à comunidade externa.


CAPÍTULO II

DA Duração do estágio

Art. 3º - O estágio supervisionado será desenvolvido durante dois semestres letivos através das disciplinas, CET 238 - ESTÁGIO I, oferecida no VII SEMESTRE e CET 239 - ESTÁGIO II, oferecida no VIII SEMESTRE do curso, cada uma com carga horária de 225 horas e 5 créditos por semestre, seja ele em  instituição e/ou empresa pública e/ou privada;


TÍTULO II

DA estrutura do estÁGIO SUPERVISIONADO  

CAPÍTULO III

DA organização

Art. 4º - O estágio será supervisionado pela UESC, através do Colegiado de Curso de Computação, que proverá junto à PROGRAD e outros órgãos competentes,   documentação e formalização do estágio com a organização concedente, além do acompanhamento, execução e avaliação do Projeto e do Relatório de estágio. 

Art. 5º - As Atividades de Orientação, Acompanhamento e Avaliação do Estágio Supervisionado ficarão sob a responsabilidade do professor da respectiva disciplina  ESTÁGIO I ou  ESTÁGIO II. 

§ 1º - O aluno terá um Co-orientador de Estágio, escolhido entre os professores e/ou pesquisadores da UESC ou de outra instituição de Ensino Superior, desde que não haja ônus para UESC.

§ 2º - A organização concedente designará um supervisor técnico para o acompanhamento do estagiário durante o período em que desenvolver suas atividades.



capítulo IV

Do DESENVOLVIMENTO

Art. 6º - O Estágio supervisionado poderá ocorrer no âmbito da UESC, através de órgãos administrativos ou acadêmicos, desde que a atuação do estagiário seja na área de computação.

Parágrafo Único - O aluno poderá realizar seu estágio em projetos de Pesquisa ou Extensão da UESC, desde que desenvolva suas atividades na área de computação. Nesse caso o Co-orientador do aluno-estagiário será o Coordenador ou outro docente do projeto.

Art. 7º - O  Estágio Supervisionado poderá abranger qualquer área de interesse do aluno relacionada às matérias profissionalizantes de Computação desenvolvidas no curso, tais como:
	Sistema da Informação;
	Software Básico;

Hardware;
	Engenharia de Software;
	Redes;
	Inteligência Artificial.

Art. 8º - O aluno só poderá matricular-se na disciplina ESTÁGIO I se aprovado em todas as disciplinas estabelecidas pelo currículo até o  IV SEMESTRE, bem como nas disciplinas Laboratório de Lógica Digital e Sistemas Distribuídos. 
Art. 9º -  A realização do estágio curricular, por parte do estudante, não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza.
§ 1º - O Termo de Compromisso (ANEXO III) será celebrado entre o estudante e a parte concedente da oportunidade do estágio curricular, com a interveniência da instituição de ensino e constituirá comprovante exigível pela autoridade competente, da inexistência de vínculo empregatício.
§ 2º - O Termo de Compromisso de que trata o parágrafo anterior deverá mencionar necessariamente o instrumento jurídico a que se vincula, podendo ser formalizado na forma de convênio (ANEXO II).
§ 3º - Quando o Estágio for desenvolvido no âmbito  da UESC, a sua efetivação dar-se-á apenas com a assinatura do termo de compromisso, dispensando-se o estabelecimento de convênio.

Art. 10 - A instituição de ensino poderá recorrer para concessão do estágio, aos serviços de agentes de integração públicos e privados, entre o sistema de ensino e os setores de produção, serviços, comunidade e governo, mediante condições acordadas em instrumento jurídico adequado.
Art. 11 - Em nenhuma hipótese poderá ser cobrada ao estudante qualquer taxa adicional referente às providências administrativas para a obtenção e realização do estágio curricular.

capítulo V

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 12 - Compete ao Colegiado de Curso:
	orientar os alunos quanto à escolha e formalização do Estágio conjuntamente com os professores das disciplinas;
	colaborar com o Professor das disciplinas, quanto à documentação e formalização do estágio com a organização concedente;
	realizar os procedimento  necessários para execução do estágio.
	aprovar os projetos do estágio e deixar sob sua guarda toda documentação do estágio, inclusive o relatório de cada aluno.


Art. 13 - Compete ao Professor da disciplina:
	orientar os alunos quanto à escolha da Organização e formalização do Estágio conjuntamente com o Colegiado de Curso;
	orientar os alunos quanto à definição da área de atuação,  elaboração do projeto, execução do estágio e elaboração do Relatório final;
	realizar em consonância com o Colegiado de Curso os procedimentos  necessários para execução do estágio.
	promover a apresentação oral dos trabalhos desenvolvidos pelos estagiários;
	proceder à avaliação de cada etapa do Estágio de forma individualizada por aluno-estagiário, encaminhando ao Colegiado de Curso ao final do semestre, os Relatórios do Estágio;
	indicar coorientador para o desenvolvimento do projeto de estágio.


Art. 14 - Compete ao aluno-estagiário:


	escolher a Organização e conjuntamente com o Professor e o Colegiado realizar a formalização do Estágio;
	definir sua área de interesse e elaborar o Projeto de Estágio, devendo ser  entregue até a 4ª (quarta) semana de cada semestre letivo;
	definir em conjunto com o professor da disciplina o calendário do Estágio e sua execução;
	apresentar ao professor da disciplina até a penúltima semana do semestre letivo o Relatório do Estágio, em duas cópias 


Art. 15 - Compete ao Supervisor do estágio na organização:
	orientar o estagiário quanto à formalização do estágio na organização;
	orientar o estagiário quanto à definição da sua área de atuação na organização;
	realizar em consonância com o Colegiado de Curso os procedimentos  necessários para execução do estágio.
	proceder ao acompanhamento do Estágio de forma individualizada por aluno-estagiário, prestando as informações solicitadas pelo professor da disciplina e/ou Colegiado de Curso.


CAPÍTULO VI

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO

Art. 16 – A avaliação do Estágio Supervisionado será de responsabilidade do professor da respectiva disciplina,  ESTÁGIO I ou ESTÁGIO II.

§ 1º - A aprovação do aluno-estagiário dar-se-á segundo os mesmos critérios utilizados na  avaliação das outras disciplinas da UESC, incluindo-se o julgamento do Relatório de Estágio e a apresentação do trabalho desenvolvido.

§ 2º - Fará parte da avaliação da disciplina ESTÁGIO I ou ESTÁGIO II, a apresentação oral do trabalho desenvolvido pelo estagiário e constante do Relatório, que ocorrerá ao final do semestre letivo, em dia definido pelo professor da disciplina e contará como um crédito da disciplina.

§ 3º - Para efeito do crédito relativo a apresentação oral, a avaliação será realizada pelo Professor da disciplina, pelo Co-orientador e por um professor da UESC, como convidado.


§ 4º - O Supervisor técnico da organização ou o Coordenador de projeto na UESC, que acompanhou o aluno-estagiário durante o estágio deverá encaminhar ao professor da disciplina ESTÁGIO I ou ESTÁGIO II o desempenho do estágio conforme roteiro encaminhado pelo Colegiado de Curso. Esse desempenho contará como um crédito da disciplina.


TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 17 – Para orientação das partes envolvidas no estágio - discente, docente, colegiado e organização concedente - e para cumprimento dos objetivos a que se propõe, integram este Regulamento os seguintes documentos:

	ANEXO II – Minuta de Convênio de Cooperação UESC/Organização concedente do Estágio

ANEXO III – Minuta de Termo de compromisso de Estágio;

Parágrafo Único - Para elaboração do Projeto e Relatório do Estágio, o aluno deverá ser orientado pelo professor da disciplina e pelo Coorientador, observando o MANUAL DE NORMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS  publicado em 2002 pela EDITUS/UESC.

Art. 18 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Ciência da Computação, ouvidos o Professor da disciplina, o Coorientador, o Supervisor Técnico da Organização concedente e alunos envolvidos no processo de estágio.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 09 de julho de 2003

RENÉE ALBAGLI NOGUEIRA
PRESIDENTE






ANEXO II

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº

	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA.......................................................................................................NA FORMA ABAIXO:
				
				A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC, Autarquia estadual vinculada  à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, criada pela Lei nº 6.344, de 05.09.91, e reorganizada pela Lei nº 6.898, de 18.08.95, com sede e foro na cidade de Ilhéus, na Rodovia BR 415, Ilhéus/Itabuna, KM 16, bairro Salobrinho, inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.738.999/0001-95, doravante denominada INSTITUIÇÃO DE ENSINO, neste ato representado(a) por seu(a) Reitor(a), Professor(a)  ________________________, brasileiro(a), casado(a), residente na cidade de ........................., na Rua...................................... nº........, Edf. ......................................., portador(a) da carteira de Identidade nº ....................................., emitida pela SSP/............, e inscrito(a) no CPF/MF sob nº ........................................, e a EMPRESA ..................................................., com sede na  ......................................................., inscrita no ......................... sob nº ......................................, doravante denominada CONCEDENTE, neste ato representada pelo(a) seu (a)..............................................., portador(a) da cédula de Identidade nº ......................................., expedida pela SSP/.................... e inscrito(a) no CPF/MF sob nº....................................., residente e domiciliado (a) na cidade de .................................., na rua.........................................................................., bairro................................., resolvem celebrar o presente Convênio com amparo na Lei nº 6.494, de 07 de dezembro de 1997, regulamentada pelo Decreto nº 87.497, de 18 de agosto de 1982, e demais disposições aplicáveis, mediante as clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente convênio de cooperação tem por objetivo formalizar as condições básicas para a realização de estágios curriculares, de alunos do Curso de Ciência da Computação, regularmente matriculados e com freqüência efetiva, junto à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, o qual, obrigatório, deve de ser interesse curricular e pedagogicamente útil, entendido o estágio como uma estratégia de profissionalização que integra o processo de ensino-aprendizagem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ESTÁGIO CURRICULAR

Considera-se estágio curricular, para os efeitos deste Convênio, as atividades práticas relacionadas ao curso do aluno, proporcionando-lhe o aperfeiçoamento técnico, cultural, cientifico e no campo do relacionamento humano.

§ 1º - O estágio somente poderá verificar-se em unidades que tenham condições de proporcionar experiência prática na linha de formação do estagiário, devendo, o aluno estar em condições de realizar o estágio, segundo o disposto neste Convênio.

§  2º - Os alunos a que se refere o caput desta cláusula devem, comprovadamente, estar freqüentando o seu curso de graduação e devidamente matriculado na disciplina ESTÁGIO I ou ESTÁGIO II do curso de Ciência da Computação da UESC, sob responsabilidade e coordenação da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, sem ônus para esta.

§  3º - Os estagiários deveram proporcionar a complementação do ensino e da aprendizagem e ser planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares.

CLAUSULA TERCEIRA – DA COMPETÊNCIA 

O estágio curricular, como procedimento didático-pedagógico, é de competência da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, a quem cabe a decisão sobre a matéria, e dele participa a CONCEDENTE, oferecendo oportunidades e campos de estágios, outras formas de ajuda, e colaborando no processo educativo.

CLÁUSULA QUARTA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A realização do estágio, por parte do estudante, não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza, com a CONCEDENTE, nos termos da legislação em vigência, e o estagiário poderá receber bolsa, ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, ressalvado o que dispuser a legislação previdenciária, devendo o estudante, em qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais.

CLÁUSULA QUINTA - DO TERMO DE COMPROMISSO

A formalização da concessão do estágio efetivar-se-á mediante TERMO DE COMPROMISSO celebrado entre o estudante e a parte CONCEDENTE da oportunidade do estágio curricular, com a interveniência obrigatória da INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

Parágrafo Único – O Termo de Compromisso será, necessariamente, vinculado a este Convênio e por este regulado subsidiariamente.

CLÁUSULA SEXTA – DA ÁREA DE ESTÁGIO

O estágio dar-se-á nas áreas de interesse da unidade CONCEDENTE, em atividade que tenha estreito relacionamento com a formação acadêmica/profissionalizante do estagiário.

CLÁUSULA SÉTIMA  - DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO

A jornada de atividade em estágio, a ser cumprida pelo estudante, deverá compatibilizar-se com seu horário escolar, observando o horário de expediente da CONCEDENTE, e não poderá ser inferior a um semestre letivo, devendo-se encerrar, contudo, incontinente, após a conclusão ou interrupção do curso ou  desligamento da INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

Parágrafo Único – O estágio poderá ser realizado em tempo parcial de, no mínimo, 20 (vinte) horas e, no máximo, de 40 (quarenta) horas semanais, compatível com as atividades discente dos estagiários.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXTINÇÃO DO ESTÁGIO

O estágio será extinto nos casos seguintes:

a) automaticamente, ao término do compromisso;
 	b) abandono, caracterizado por ausência não justificada de 08 (oito) dias consecutivos ou 15 (quinze) interpolados, no período de 01 (um) mês;
c) conclusão ou interrupção do curso, ou desligamento da INSTITUIÇÃO DE ENSINO;
d) a pedido do estagiário;
e) no interesse por conveniência da CONCEDENTE ou da INSTITUIÇÃO DE ENSINO;
f) ante o descumprimento, pelo estagiário, de cláusula de CONVÊNIO e, ou do respectivo   Termo de Compromisso;
g) comportamento funcional ou social do estagiário incompatível com o exigido pela unidade CONCEDENTE.

§ 1º - Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nas alíneas “b”, “d”, “f” e “g”, a CONCEDENTE comunicará à UNIDADE DE ENSINO, num prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º - Na hipótese da alínea “e” a outra parte deve ser comunicada num prazo de 15(quinze) dias.

§ 3º - A UNIDADE DE ENSINO fica obrigada a comunicar, por escrito, o abandono ou o desligamento do aluno, bem como a conclusão do curso.

CLAÚSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

A CONCEDENTE, além da obrigação constante na cláusula quinta, compromete-se  a:

a)	solicitar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO a quantidade necessária de estagiários, com antecedência de 15 (quinze) dias;
b)	designar um supervisor técnico para atuar de forma integrada com a coordenação de estágios e intercâmbio da INSTITUIÇÃO DE ENSINO;
c)	oferecer condições para que os estágios sejam supervisionados por docente indicado pelo Colegiado do curso de graduação da INSTITUIÇÃO DE ENSINO;
d)	celebrar, com os estagiários, os Termos de Compromisso vinculados a este instrumento;
e)	conceder ao estagiário, a seu critério, enquanto perdurar o estágio, importância mensal, a título de Bolsa Auxílio, em conformidade com a carga horária, a ser  estipulada no Termo de Compromisso;
f)	fazer, às suas expensas, seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário, durante o período em que o estágio estiver ocorrendo;
g)	efetuar o controle de assiduidade dos estagiários;
h)	elaborar, por intermédio de seu supervisor técnico de estágio, relatório do estágio (semestral), enviando cópia á INSTITUIÇÃO DE ENSINO;
i)	designar ao estagiário unicamente atividades diretamente ligadas á sua área de formação e conhecimento.

CLAÚSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

A INSTITUIÇÃO DE ENSINO compromete-se a:

a) encaminhar, mediante solicitação da CONCEDENTE , os alunos dos cursos de graduação habilitados para participar do estágio;
b) remeter à CONCEDENTE comprovante de matrícula;
c) firmar, como interveniente, os termos mencionados na cláusula Quinta;
d) dispor sobre programação, orientação, supervisão e avaliação dos estagiários designados, quando necessário, docentes para supervisionar o estágio;
e)	proceder à conferência do controle de assiduidade dos estagiários. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONVÊNIO

O prazo de duração deste Convênio é de 02 (dois) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, ou rescindido em função da conveniência das partes, de comum acordo ou unilateralmente, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Único - A alteração ou o encerramento antecipado deste Convênio não prejudicará os estágios já iniciados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

As partes convenientes praticarão, reciprocamente, os atos necessários á efetiva execução das presentes disposições, por intermédio dos seus representantes ou de pessoas regularmente designadas.

Parágrafo Único - Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelas partes convenientes .

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO

Para dirimir as questões acaso decorrentes do presente Instrumento, que não puderem ser solucionadas administrativamente, elegem as partes o foro da Comarca de Ilhéus, estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem, assim, justas e acordadas, assinam o presente Instrumento, em duas (2) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, depois de lido e achado conforme, para que produza seus correspondentes e legais efeitos. 
                              Ilhéus - Ba......................................................de 20.....

Reitor(a) da UESC
.........................................................
Representante da CONCEDENTE

TESTEMUNHAS:
...........................................       2.            .................................................

ANEXO III

TERMO DE COMPROMISSO de ESTÁgio



Pelo presente instrumento, «NOME», portador da Carteira de Identidade n.º «CI», expedida pela «ORGÃOEXP», inscrito no CPF sob n.º «CPF», Carteira de Trabalho e Previdência Social n.º «CTPS», série n.º «SERIE», residente e domiciliado(a) no(a) «ENDEREÇO», aluno(a) regularmente matriculado(a) no Curso de Ciências da Computação da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, ora interveniente, a seguir denominado ESTAGIÁRIO (A), e a empresa «NOME», estabelecida na «ENDEREÇO», inscrita no CNPJ/MF sob n° «CNPJ», neste ato representada pelo seu «DIRETOR OU SÓCIO-PROPRIETÁRIO», Sr. «NOME», a seguir denominada CONCEDENTE, celebram o presente Termo de Compromisso para realização de estágio, que se reger-se-á pelas disposições da Lei 6.494, de 07/12/1977 e do Decreto n° 87.497, de 18/08/1982, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O estágio tem por objetivo precípuo o entrosamento do (a) ESTAGIÁRIO (A) com a CONCEDENTE, possibilitando-lhe colocar em prática os ensinamentos recebidos da UESC e proporcionando-lhe aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, como estratégia de complementação do processo ensino-aprendizagem.

CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio será realizado no(a) «LOCAL_ESTG», no horário das «HORÁRIO DIÁRIO», compatíveis com as atividades acadêmicas/profissionalizantes do (a) ESTAGIÁRIO (A), observando os horários das aulas da UESC, devendo a carga horária do estágio totalizar um mínimo de 225 (duzentos e vinte e cinco) horas.

CLÁUSULA TERCEIRA – O ESTAGIÁRIO (A) obrigar-se-á: 

a)	cumprir com todo empenho e interesse a programação do estágio e realizar as atividades de aplicação que lhe forem prescritas;
b)	observar as condições fixadas para o estágio, especialmente quanto à jornada e ao horário ajustados;
c)	cumprir às normas e regulamentos que lhe forem informados e vigentes no âmbito da concedente, respondendo pela inobservância das mesmas;
d)	aceitar a supervisão e a orientação técnico-administrativa dos prepostos da CONCEDENTE designados para tal fim;
e)	submeter-se aos processos e meios de avaliação de desempenho profissional e escolar;
f)	conduzir-se de maneira compatível com as responsabilidades do estágio, empenhando-se para seu melhor rendimento;
g)	comunicar, por escrito, à CONCEDENTE, a conclusão ou interrupção de seu curso ou seu desligamento da UESC, no prazo de 03 (três) dias da respectiva ocorrência;
h)	elaborar e entregar relatórios de estágio à CONCEDENTE e à UESC, quando por estas solicitados.

CLÁUSULA QUARTA – O ESTAGIÁRIO, nos termos do art. 4° da Lei n° 6.494/77 e do art. 6° do Decreto n° 87.497/82, não terá nenhum vínculo empregatício com a CONCEDENTE.

CLÁUSULA QUINTA – A concedente designa o Prof. «NOME», «CARGO», para atuar como Coordenador do estágio.

CLÁUSULA SEXTA - A CONCEDENTE obriga-se a fazer o registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social, no campo reservado a anotações gerais, da condição de estagiário (a), da data de admissão e do desligamento, do período de estágio, do valor do Auxílio Educação pelo Trabalho, se conceder, e de suas alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA – Na vigência do presente Termo de Compromisso, o (a) ESTAGIÁRIO (A) estará incluído (a) na cobertura do Seguro de Acidentes Pessoais, proporcionada pela Apólice n° «NÚMERO», da companhia «NOME».

CLÁUSULA OITAVA – O estágio vigorará pelo prazo de «PERIODO», prorrogável a critério das partes, por igual período, podendo, a critério da CONCEDENTE, ser prorrogado por períodos superiores aos estabelecidos, devendo-se encerrar, contudo, incontinenti, após a conclusão ou interrupção do curso, ou desligamento da UESC. 

CLÁUSULA nona – A CONCEDENTE pagará ao (à) ESTAGIário (A), a título de Bolsa de Estágio, a importância mensal no valor de R$ «VALOR» (....). (EXCLUIR ESTA CLÁUSULA NO CASO DE ESTÁGIO NÃO REMUNERADO).

CLÁUSULA décima - O (A) estagiário (A) poderá afastar-se temporariamente, sem prejuízo do estágio, em virtude de :

a)	matrimônio, pelo prazo de 03 (três) dias consecutivos, mediante apresentação de Certidão de Casamento;
b)	falecimento do cônjuge, ascendentes, descendentes ou irmão até 02 (dois) dias consecutivos, mediante apresentação de atestado de óbito;
c)	doença. pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, mediante apresentação de atestado médico do INSS ou SUS.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O estágio findar-se-á nos seguintes casos:

a)	automaticamente, ao termo do prazo de estágio estipulado neste Termo de Compromisso;
b)	por conclusão ou interrupção do curso ou desligamento da UESC; 
c)	abandono, caracterizado pela ausência não justificada, de 08 (oito) dias consecutivos ou de 15 (quinze) interpolados, no período, no período de 01 (um) mês;
d)	no interesse e por conveniência da CONCEDENTE e, ou da UESC, inclusive se comprovado rendimento insatisfatório após decorrida a metade do período previsto para o estágio;
e)	ante o descumprimento, pelo (a) ESTAGIÁRIO (A), de qualquer das cláusulas deste Termo de Compromisso, inclusive por comportamento, funcional ou social, incompatível do (a) ESTAGIÁRIO (A);
f)	a pedido do (A)  estagiário (a), mediante comunicação escrita com antecedência mínima de 08 (oito) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA Segunda -  No desenvolvimento do estágio caberá à CONCEDENTE:

a)	proporcionar ao (à) ESTAGIário (A) atividades de aprendizado social, profissional e cultural, compatíveis com o seu curso;
b)	proporcionar ao (à) ESTAGIário (A) condições de treinamento prático e de relacionamento humano;
c)	proporcionar,  sempre que necessário, subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e avaliação do estágio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O presente Termo de Compromisso se regerá pelo Código Civil e, em caso de litígio, as partes elegem o foro da Comarca de Ilhéus, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas, que não possam ser resolvidas administrativamente, com prévia e expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições estipuladas neste Termo de Compromisso de Estágio, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com  o Professor(a).................................................,  na   qualidade  de Coordenador(a) do Colegiado do Curso, na presença das testemunhas abaixo, que também o subscrevem.

____ de _____________________ de _________


______________________________________________
«NOME»
ESTAGIÁRIO(A)

________________________________________________
«NOME»
REPRESENTANTE DA CONCEDENTE

_______________________________________________
«NOME»
REPRESENTANTE DA UESC


_______________________________________________
«NOME»
COORDENADOR DO COLEGIADO DE COMPUTAÇÃO




TESTEMUNHAS: 

1.	______________________________


2.	______________________________





