
Manual do
Estagiário

Núcle de Convênios,
Estágios e NegóciosNUCEN

O que é o Estágio?
A atividade de estágio é um fator significativo na formação 
do profissional, pois proporciona a interação do aluno com 
a realidade da profissão e a complementação prática do 
aprendizado acadêmico.

O estágio na UNIGRANRIO é uma atividade curricular, o que 
pressupõe sua integração ao Projeto Pedagógico. É acompanhado 
por um professor-orientador da Instituição, mediante relatório de 
estágio, sendo supervisionado e avaliado por um profissional da 
empresa concedente.
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Estágio não Obrigatório
O que é?
O estágio curricular não obrigatório, 
como o próprio nome sugere,  não 
possui o caráter de obrigatoriedade. É 
uma opção pessoal que o aluno pode 
fazer, visando enriquecer a sua 
formação profissional, à medida 
que lhe oferece a oportunidade 
de pôr em prática o conhecimento 
adquirido no decorrer do curso.

Além disso, deve ser remunerado 
e a empresa cedente deve pagar 
o seguro obrigatório e a passagem. 
Para iniciar o estágio na empresa, 
é necessária a apresentação do 
Termo de Compromisso.

Documentos necessários
 ▪ Termo de Compromisso – Antes 

de iniciar o estágio;
 ▪ Relatório de Atividades – A cada  

6 meses de estágio;
 ▪ Avaliação de Desempenho de 

Estágio – Ao final do estágio;
 ▪ Termo Aditivo de Renovação 

de Contrato – Quando houver 
alterações no Termo de 
Compromisso inicial.

Onde encontrar os documentos para o estágio?
Todos os documentos, que efetivam o estágio, estão disponíveis 
no Blog “Vida de Estagiário”.

Como acessar o Blog?

1. Entre no site da UNIGRANRIO => clique em A Unigranrio;
2. Clique em BLOGs;
3. Selecione “Vida de Estagiário”; 
4. No Menu, clique no link Documentos;
5. Clique em Documentos para Estágio.
 
Lá, você encontrará todos os formulários necessários para seu estágio.

Requer
 ▪ Termo de Compromisso assinado antes de  

iniciar o estágio;
 ▪ Seguro pago pela empresa concedente;
 ▪ Bolsa-Auxílio – Remuneração;
 ▪ Supervisor com formação na  

área do curso. 
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No Blog Vida de Estagiário, clique no link: Termo de 
Compromisso de Estágio não Obrigatório. Em seguida, 
imprima 3 (três) vias e leve para empresa preencher e assinar.
Caso a empresa já possua um modelo próprio, não há
problema algum em utilizá-lo, desde que contenha 
todas as informações, pois, sem elas, não haverá a 
assinatura do termo de compromisso.

O que não  
pode faltar no 
preenchimento 
dos dados?

Como fazer isso?
Há várias formas!

Veja!

Onde encontrar 
esse documento?

Esse guia vai ajudar você a compreender todas 
as ações necessárias para conseguir seu estágio.

Chegou a hora do Estágio? Como proceder? 
O que fazer primeiro?

O Estágio em 3 Passos

Passo 2

Veja!

Passo 3Passo 1

Identificar a empresa 
ou instituição onde 
você vai fazer o estágio.

Preparar o “Termo de 
Compromisso do Estágio”.

INÍCIO

a) Carga horária e horário do estágio - máximo de 6 horas diárias / 30 semanais.
b) As atividades que o estagiário irá desempenhar, de acordo com o curso.
c) O número da apólice de seguro do estagiário e a seguradora
    (a empresa é responsável pelo seguro).
d) Data de início e término do estágio.
e) O nome e a formação do Supervisor de Estágio responsável 
    pelo estagiário na empresa e o número do Conselho, nos casos em
    que o registro no conselho é obrigatório para os profissionais.
f) O supervisor do Estágio da empresa concedente deverá ter curso 
   superior e ser profissional formado na área de atuação do estagiário.

Entrar no Portal e clicar em:
• UNI Atendimento.
• Solicitar Requerimentos. 
• Assinatura de Termo de Compromisso 
  de Estágio.
• Imprimir o protocolo da solicitação.
• Grampear no Termo de Estágio.
• Entreguar no UNI Atendimento.

Imprimir a solicitação 
de Assinatura de Termo 
de Compromisso.

Pegue o Termo assinado Prazo para assinatura

No UNI Atendimento

24 horas

Entregue a via 
da Empresa

Guarde sua via

• Faça sua inscrição no site dos Agentes de Integração.
• CIEE - Centro de Integração Empresa Escola (www.ciee.org.br)
• Fundação Mudes (www.mudes.org.br)
• Gestão de Talentos SERES (www.seres.com.br)
• NUBE (www.nube.com.br), dentre outros.

• Cadastre seu currículo na Central de Oportunidades: 
   Unigranrio: www.unigranrio.trabalhando.com.
• Faça contato com alguma instituição na qual você tenha interesse.
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Estágio Curricular Obrigatório
O que é?
É aquele que faz parte do currículo de um curso, constituindo-se 
em uma disciplina, vinculada à Grade Curricular. A sua 
realização é condição para integralizar o currículo, podendo  
ele ser ou não remunerado.

Documentos necessários
 ▪ Termo de Compromisso – Antes de iniciar o estágio;
 ▪ Relatório de Atividades – A cada 6 meses de estágio;
 ▪ Avaliação de Desempenho de Estágio – Ao final do estágio;
 ▪ Termo Aditivo de Renovação de Contrato – Quando houver  

alterações no Termo de Compromisso inicial.

Onde encontrar 
os documentos?

Para o Estágio Obrigatório dos Cursos 
de: Medicina, Enfermagem,  
Odontologia, Nutrição e Fisioterapia.

Acesse o Portal, com sua senha.
Aparecerá sua ficha acadêmica.
Clique no link matrícula.
Desça a barra de rolagem.
Clique no link Termo de  Compromisso 
de Estágio Obrigatório.

Modelos de Termos de 
Compromissos Especiais

Secretarias Municipais e Estaduais 
e algumas empresas fornecem  
seu próprio modelo.

Para o Estágio Obrigatório 
dos demais cursos:

Como agir em 
caso de acidente?

Quando o estágio é curricular obrigatório,  
a UNIGRANRIO é responsável  
pelo pagamento do seguro de estágio.

Acesse o site da UNIGRANRIO. 
• Clique em A Unigranrio. 
• Clique em BLOGs.
• Selecione “Vida de Estagiário”. 
• No Menu, clique no link Documentos.
• Clique em Documentos para Estágio.

Lá, você encontrará todos os formulários 
necessários para seu estágio.

Em caso de acidentes, aja da seguinte forma:
Procure atendimento médico o mais rápido possível;
Recolha todos os recibos e notas fiscais das despesas efetuadas por 
você ou por seu responsável para seu atendimento médico-hospitalar; 
peça um laudo comprovando seu caso.
De posse da documentação, você, ou seu responsável, deverá ligar 
para 0800-6385433

Ao fazer sua matrícula na disciplina 
de Estágio, automaticamente, o aluno 
é incluído no seguro. 
Para verificar a seguradora e o número 
da Apólice do seguro:

• Acesse o Portal, com sua senha. 
• Clique no Link Financeiro.
• Seguro de Acidentes Pessoais.
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Perguntas Mais Frequentes
Por que o Termo de Compromisso de Estágio é necessário?

Antes de começar seu estágio, o Termo de Compromisso 
deve estar assinado por você, pela empresa ou instituição 
concedente do estágio e pelo NUCEN. Somente a partir desse 
procedimento é que você poderá começar o estágio.

É uma determinação da Lei Federal 11.788, que regula 
o estágio. Ela diz que o Termo de Compromisso é 
obrigatório, sendo um acordo tríplice entre aluno, 
empresa/instituição e universidade (NUCEN).

O Termo de Compromisso protege o estagiário 
legalmente, por meio do seguro obrigatório 
e do limite de horas por dia de estágio; 
garante carga horária menor nos dias de 
prova para o estágio não obrigatório, 
e coloca o estagiário como um 
aprendiz que necessita da 
supervisão de um profissional 
formado na área do curso, 
de modo a garantir um 
bom aprendizado.

Quando a empresa demora 
a enviar o Termo para 

assinatura, o que fazer?

Desde o primeiro contato, você 
deve dizer para a empresa que não 

pode começar o estágio sem o Termo 
de Compromisso assinado. Se tiver 

resistência ou alguma dificuldade, ligue para 
o NUCEN (2672-7707) ou envie e-mail para  

nucen@unigranrio.com.br, informando o contato e 
telefone da empresa, para que possamos ajudá-lo a 

resolver essa questão.

Você não perderá o estágio por conta dessa atitude; pelo 
contrário, demonstrará que um aluno Unigranrio conhece, 

cumpre a legislação e respeita a empresa/instituição que está 
oferecendo a oportunidade de estágio, pois estará protegendo a 
empresa de multas trabalhistas, caso haja fiscalização e o estagiário 
esteja sem Termo de Compromisso.
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Por que o NUCEN não pode assinar Termos com data retroativa?

Quando o aluno inicia o estágio sem o Termo de Compromisso 
assinado, esse período é irregular e ilegal, logo, a universidade, 
para cumprimento da Lei Federal do Estágio, não pode considerar 
válido esse período.

O prazo para assinatura do Termo de Compromisso é de  
24 horas. Por que precisamos desse prazo?

Todos os Termos de Compromisso precisam ser analisados e 
conferidos pelo NUCEN, de modo a garantir que os aspectos 
legais sejam cumpridos. Portanto, temos o prazo de 24 horas para 
devolver o termo assinado ou em exigência, caso não esteja de 
acordo com a legislação.

Quais os aspectos que levam o Termo de Compromisso a entrar 
em exigência? Como evitar isso?

 ▪ Termos com data retroativa – Pode ser evitado se o Termo for 
assinado antes de iniciar o estágio. 

 ▪ Falta de informação sobre a formação do supervisor de 
estágio – Pode ser evitado, verificando, ao pegar o Termo na 
empresa ou no Agente de Integração, se essa informação está 
descrita no documento.

O NUCEN quer, a cada dia, se relacionar melhor com você, 
orientando e apoiando seu estágio, a fim de contribuir com a 
formação de profissionais de qualidade.

Procure o NUCEN. Estamos aqui para te ajudar.

Bom Estágio!
NUCEN - Unigranrio
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