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TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR
OBRIGATÓRIO EM ENSINO DE MATEMÁTICA
As partes a seguir qualificadas e ao final assinadas, de um lado, INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – Campus Canoas, com
sede na Rua Dra. Maria Zélia Carneiro de Figueiredo, 870, Igara III, na cidade de Canoas/RS,
92412-240, inscrita no CNPJ 10.637.926/0006-50, neste ato representada pelo seu Diretor Geral,
doravante
denominada
INSTITUIÇÃO
DE
ENSINO,
de
outro
lado,
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(NOME OU RAZÃO SOCIAL DA ESCOLA)

localizada na ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(ENDEREÇO COMPLETO)

inscrita no CNPJ _________________________________________ neste ato representada por,
______________________________________________________________________________
(NOME E CARGO DO DIRETOR DA ESCOLA)

doravante denominada PARTE CONCEDENTE, e o(a) ESTAGIÁRIO(A), ___________________
_____________________________________________________________________________,
(NOME COMPLETO)

inscrito no CPF_______________________ e residente na ______________________________
_____________________________________________________________________________,
(ENDEREÇO COMPLETO)

regularmente matriculado na disciplina de Estágio em Ensino de Matemática _______ sob o
número de matrícula ____________________________, no CURSO DE LICENCIATURA EM
MATEMÁTICA, de nível SUPERIOR, celebram entre si o presente Termo de Compromisso de
Estágio OBRIGATÓRIO, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objetivo do estágio
Este Termo de Compromisso terá como objetivo as atividades previstas no Plano de Trabalho, a
ser elaborado em conjunto pelo Supervisor de Estágio da PARTE CONCEDENTE (professor
regente da turma), pelo Professor Orientador de estágio da INSTITUIÇÃO DE ENSINO (professor
da disciplina) e pelo(a) ESTAGIÁRIO(A), e está fundamentado na Lei 11.788, de 25 de setembro
de 2008.
Parágrafo Único. O conteúdo das atividades a serem desenvolvidas pelo(a) ESTAGIÁRIO(A)
deverá ser compatível com sua área de formação.
CLÁUSULA SEGUNDA – Da vigência e jornada de estágio
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Este termo de compromisso terá vigência de ______/_____/______ a ______/_____/______,
devendo o(a) ESTAGIÁRIO(A) cumprir uma jornada de, no mínimo, a carga horária de 20 horas
de observação dos espaços escolares e das relações interpessoais, sendo realizada pelo menos
10 horas em aulas de matemática e 13 horas de observação dos espaços e documentos
escolares, no caso de Estágio em Ensino de Matemática I e III; ou, 10 horas de observação em
aulas da turma em que se efetivará a prática, 5 horas de observação dos espaços e documentos
escolares, 8 horas de monitoria (em matemática) e 32 horas de prática docente (em matemática),
no caso de Estágio em Ensino de Matemática II; ou 10 horas de observação em aulas da turma
em que se efetivará a prática, 5 horas de observação dos espaços e documentos escolares, 6
horas de monitoria (em matemática) e 24 horas de prática docente (em matemática), no caso de
Estágio em Ensino de Matemática IV. As demais horas são destinadas ao planejamento, leitura
e produção textual, confecção de relatos e relatórios, bem como demais tarefas solicitadas pelo
Professor Orientador de Estágio, totalizando, assim, a carga-horária final de Estágio no corrente
semestre.
Parágrafo Único. A jornada de atividade do(a) ESTAGIÁRIO(A) deverá compatibilizar-se com o
seu horário escolar e com o horário da PARTE CONCEDENTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Supervisão e Orientação do Estágio
No período de vigência deste Termo de Compromisso, o(a) ESTAGIÁRIO(A) será supervisionado
na PARTE CONCEDENTE por ____________________________________________________,
e professor(a) de matemática da turma ______________ na escola_______________________
_____________________________________________________________________________
e orientado na INSTITUIÇÃO DE ENSINO pelo(a) Professor(a) __________________________
_____________________________________________________________________________.
CLÁUSULA QUARTA – Das responsabilidades da Parte Concedente
Caberá à PARTE CONCEDENTE:
I - zelar pelo cumprimento deste Termo de Compromisso;
II - ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao(à) ESTAGIÁRIO(A) atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;
III - indicar professor de seu quadro de pessoal para supervisionar o(a) estagiário(a);
IV - por ocasião do desligamento do(a) ESTAGIÁRIO(A), assinar termo de realização do estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, e da avaliação de desempenho;
V - manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;
VI - enviar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, relatório de atividades, com vista obrigatória ao(à)
ESTAGIÁRIO(A).

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Canoas
Curso Superior de Licenciatura em Matemática
Estágio em Ensino de Matemática ( ) I
( ) II
( ) III
( ) IV

CLÁUSULA QUINTA – Das responsabilidades da Instituição de Ensino
Caberá à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, representada pelo Professor Orientador de Estágio do
Curso de Licenciatura em Matemática do IFRS:
I - avaliar as instalações da PARTE CONCEDENTE do estágio e sua adequação à formação
profissional do educando;
II - ser responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do(a) ESTAGIÁRIO(A);
III - exigir do(a) ESTAGIÁRIO(A) a apresentação periódica de relatório das atividades, em
conformidade com o previsto no Projeto Pedagógico do curso e no Plano de Ensino da
disciplina;
IV - zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso, reorientando o(a) ESTAGIÁRIO(A) caso
necessário.
CLÁUSULA SEXTA – Das responsabilidades do(a) estagiário(a)
Caberá ao(à) ESTAGIÁRIO(A):
I – estar regularmente matriculado e frequente na INSTITUIÇÃO DE ENSINO, em semestre e
curso compatível com a prática exigida no estágio;
II – observar as diretrizes e/ou normas internas da PARTE CONCEDENTE e os dispositivos
legais aplicáveis ao estágio, bem como as orientações do seu Orientador e do seu Supervisor;
III – cumprir com seriedade e responsabilidade a programação estabelecida entre a PARTE
CONCEDENTE, o(a) ESTAGIÁRIO(A) e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO;
IV – comparecer às reuniões de discussão de estágio na INSTITUIÇÃO DE ENSINO;
V – elaborar e entregar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, relatório periódico e final das atividades
desenvolvidas no estágio, em conformidade com o previsto no Projeto Pedagógico do curso e no
Plano de Ensino da disciplina;
VI – responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das cláusulas constantes
do presente Termo.
CLÁUSULA SÉTIMA – Do seguro contra acidentes pessoais
No período de vigência do presente Termo de Compromisso, o(a) ESTAGIÁRIO(A) terá cobertura
de Seguro de Acidentes Pessoais contra morte ou invalidez permanente, com Capital Segurado
no valor de R$ ________________________________________, contratada pela INSTITUIÇÃO
DE ENSINO, através da Apólice no.____________________, garantida pela Corretora de
Seguros ______________________________________________________________________.
CLÁUSULA OITAVA – Da bolsa-auxílio e outros benefícios
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O presente estágio dar-se-á SEM qualquer tipo de remuneração e nem poderá ser contabilizado
como atividade complementar.
CLÁUSULA NONA – Da rescisão
Constituem motivo para a rescisão automática do presente Termo de Compromisso:
I - a conclusão, abandono, mudança de curso ou o trancamento de matrícula do(a)
ESTAGIÁRIO(A);
II - o não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso;
III - o abandono do estágio;
IV - o não cumprimento das disposições da Lei 11.788/2008.
CLÁUSULA DÉCIMA – Das disposições finais
Assim materializado e caracterizado, o presente estágio não acarretará vínculo empregatício de
qualquer natureza entre o(a) ESTAGIÁRIO(A) e a PARTE CONCEDENTE, nos termos do Art. 3o
da Lei no 11.788/2008.
E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste instrumento, as
partes assinam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, cabendo a primeira à PARTE
CONCEDENTE, a segunda ao(à) ESTAGIÁRIO(A) e a terceira à INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

__________________________ ________________________ _______________________
PARTE CONCEDENTE

ESTAGIÁRIO(A)

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Testemunhas:
_______________________________

______________________________

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

Canoas, ______ de _________________________ de _________.

