
Fique Ligado! Aluno da Unigranrio tem que ser bem informado 

Estamos vivendo na Era da informação (também conhecida como era digital). A informação torna-se 

um bem precioso, e o NUCEN quer que o aluno da Unigranrio seja bem informado para que possa 

garantir seus direitos e cumprir os seus deveres no momento de seu estágio. 

Acreditamos que se você entende o porquê de um procedimento ou norma, fica mais fácil cumprí-la. 

Assim, leia com atenção as recomendações abaixo. 

O Termo de Compromisso de Estágio 

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 pode começar o estágio. 

Por que isso é necessário? 

É uma determinação da Lei Federal 11.788, que regula o estágio. Ela diz que o Termo de 

Compromisso é obrigatório e é um acordo tríplice entre aluno, empresa\instituição e 

universidade (NUCEN). 

 O Termo de Compromisso protege o estagiário legalmente, através 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 ajudar você 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. 

Sabe por quê? Porque estará protegendo a empresa de multas trabalhistas, se houver 

fiscalização e o estagiário estiver sem Termo de Compromisso. 

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 de estágio. 

O prazo para assinatura do Termo de Compromisso é de 01 (um) dia útil. 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 01 (um) 

dia útil para devolver o termo assinado ou em exigência, se não estiver 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 para contribuir com a formação de profissionais de qualidade. 

Procure o NUCEN. Estamos aqui para ajudar você.  


