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 ESTÁGIO CURRICULAR DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 

 

1. CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES 
 

 

Considera-se  Estágio  Curricular  a  atividade  de  complementação  acadêmica  nos moldes 

estabelecidos pelas seguintes normas: Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do  

art.  428  da  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  – CLT,  aprovada  pelo  Decreto-Lei  nº  

5.452,  de  1º  de maio  de  1943;  revoga  as  Leis  nºs  6.494,  de  7  de dezembro de 1977, e 

8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro  

de  1996,  e  o  art.  6º  da  Medida  Provisória nº  2.164-41,  de  24  de  agosto  de  2001;  e  dá  

outras providências. 
 

 

 
1.1. O Estágio Curricular é atividade acadêmica obrigatória para obtenção do Certificado de 

Conclusão  do  Curso  de  Administração  de  Empresas  e  posterior  Diploma  registrado  no 

Ministério da Educação. 

 
1.2. A   atividade   de   estágio   na   organização   deverá   apresentar   uma   duração   mínima 

correspondente  a um semestre letivo, perfazendo um total mínimo de 300 horas. 

 
1.3. O Estágio Curricular deverá ser realizado em organizações onde as técnicas ministradas 

possam ser aplicadas segundo os objetivos do estágio. 

 
1.4.  A existência de vínculo empregatício entre o estudante e a organização não invalida o 

estágio  e  o  seu  cumprimento  se  dará  dentro  do  próprio  trabalho  do  aluno.  Isto  também  se 

aplica aos estudantes empresários, desde que sua atuação em organização de sua propriedade,ou 

da qual sejam sócios,  seja compatível com a aplicação das técnicas estudadas no Curso de 

Administração. 
 

 
 

2. OBJETIVO 
 
O  objetivo  do  Estágio  Curricular  é  o  de  incentivar  o  aluno  no  exercício  e  na  análise  das 

práticas  administrativas  nos  diversos  tipos  de  organizações.  Esta  atividade  se  dá  sob  a 

coordenação e orientação do Curso de Administração da FRM. O produto final do  estágio  é  o   

Relatório  de  Estágio,  que  deverá  ser  entregue  ao  professor  orientador ou coordenador do 

curso  para avaliação. 
 

 
3. CONTEÚDO 
 
O  Estágio  Curricular deve  refletir  a  capacidade  profissional  potencial  do  estudante  de 

Administração por meio de estudos e diagnósticos voltados aos processos administrativos. 

 
Independentemente  do  tipo,  tamanho  ou  estrutura  da  organização  objeto  de  estágio, a 

observação dos processos administrativos deverá levar à produção do Relatório de Estágio. 
 

-  O  Relatório  de  Estágio  deverá  ser  produzido,  obrigatoriamente,  na  área  em  que  o 

Estágio tenha sido, ou,  esteja sendo realizado. 
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O Relatório de Estágio deverá conter: 

 

 Caracterização  (identificação  da  organização  com  seus  objetivos,  histórico,  

ambiente externo e relacionamentos, estrutura organizacional, sua atividade no mercado 

e seus dados quantitativos e qualitativos); 

 

 Diagnóstico (conteúdo técnico) – vinculado à área em que está sendo realizado o 

relatório. 

 

 Considerações e Recomendações 

 

OBS.:  Cada área (Marketing, Finanças, Produção, Recursos Humanos e Administração Geral) 

por meio dos professores orientadores, apresentará  o seu roteiro específico para a realização do 

relatório. 
 

 
 

3.1 - CONTEÚDO TÉCNICO 

 
O conteúdo técnico do estágio deverá refletir e abranger o estudo de técnicas constantes das 

disciplinas  lecionadas  no  curso,  em  concordância  prévia  com  o  Professor  Orientador,  que 

auxiliará na escolha do tema e abordagem a ser adotada. As áreas da Administração onde os 

estágios deverão ser feitos, são as seguintes: 
 
A) Administração Geral 

 

Organização   e   Métodos;   administração   de   sistemas   de   informações;   desenvolvimento, 

implantação e gestão de planejamento estratégico empresarial; 

desenvolvimento e implantação  de  novas  estruturas  organizacionais;  desenvolvimento  e  

gestão  de  projetos  de melhoria,   eficiência   e   eficácia   (enxugamento,   terceirização,   

downsizing,   reengenharia, reestruturação,   inovação   empresarial);   consultoria   

organizacional;   gerência   corporativa; responsabilidade social e ética empresarial; governança 

corporativa etc.. 
 
B) Finanças 
 

Orçamento; custos; planejamento e gestão financeira; demonstrativos financeiros; análise de 

crédito; diagnósticos financeiros; controladoria; análise e gestão de investimentos; 

contabilidade  gerencial;  análise  de  risco;  mercado  de  capitais;  mercado  de  câmbio,  entre 

outros. 
 
C) Marketing 
 

Análise de mercado; promoção e propaganda; pesquisa mercadológica; vendas e distribuição; 

desenvolvimento   de   produto;   trade   marketing;   gestão   de   marcas;   comportamento   do 

consumidor; marketing de serviços; varejo; segmentação; posicionamento e outros. 
 
D) Produção e Operações 

 

Planejamento e gestão de Sistemas de produção; logística; pesquisa operacional; 

programação e controle estatístico de qualidade; estatística aplicada à produção; controle de 

eficiência;  fluxograma  de  produção;  controle  de  materiais  e  bens  patrimoniais;  compras; 

desenvolvimento   de   fornecedores;   planejamento,   implantação   e   gestão   de   Sistema   de 
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qualidade  total  e  ISO  (séries  9000  e  14000)  ;  planejamento  e  controle  de  produção; 

desenvolvimento e gestão de projetos relacionados à questão ambiental etc.. 

 

E) Recursos Humanos 

 

Planejamento  e  gestão  de  pessoas;  recrutamento  e  seleção;  treinamento  e  

desenvolvimento; gerenciamento da remuneração; análise e descrição de cargos; 

desenvolvimento de carreira; avaliação  de  desempenho;  desenvolvimento  e  gestão  de  

planos  de  incentivos;  gestão  de programas   de   benefício;   desenvolvimento   organizacional   

(gestão   de   clima   e   cultura organizacional); comunicação interna; negociação coletiva e 

relações sindicais; segurança e saúde (medicina) do trabalho etc.. 

 
4. REGULARIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
 
4.1. Antes de iniciar o estágio em uma organização, o aluno deverá procurar a Coordenadoria 

Geral de Estágios - CGE, para se informar sobre os seguintes documentos necessários à sua 

regularização, em conformidade com a Lei  nº 11.788  que entrou em vigor em 25/08/2009: 

 

 Convênio (ou acordo de cooperação) para estágio; 

 

 Termo de compromisso (T.C.E.);  

 

 Programa das atividades (P.A). 

 

O estágio não deverá ser iniciado sem que esses documentos estejam devidamente assinados 

pela empresa e pela Faculdade. 

 

Os  alunos  empregados  ou  empresários  não  precisarão  se  submeter  a  esse  processo  de 

autorização. 

 

4.2. É recomendável que a  época de realização do estágio coincida com o semestre em que o 

aluno esteja cursando  Estágio Supervisionado  (8º Período). 
 
Poderão  ser  aprovados   estágios  em períodos  anteriores.  

 
4.3. O Relatório de Estágio deve ser entregue ao professor, em uma via, acompanhado de: 

 
 declaração da empresa informando o número de horas de duração do estágio, seja o 

aluno estagiário ou empregado (ver modelo da carta em anexo),  e  o  período  (data  de  

inicio  e término) da realização do estágio. 

 No caso de aluno empresário, além da apresentação do contrato social, a declaração 

da empresa deverá explicitar o número de horas em que o aluno realizou trabalho que 

esteja vinculado diretamente ao objeto do relatório. 
 

 Protocolo  em  duas  vias,  uma  para  o  professor  e  outra  para  o  aluno  (ver  modelo  
de protocolo em anexo). 

 
4.4. Não existe número máximo de horas de estágio efetivadas na empresa, desde que exista 

contrato que comprove, e atividades previamente discriminadas e aprovadas pela 

Coordenadoria de Estágio. 

 

4.5.  Eventuais  dúvidas  poderão  ser  esclarecidas  na  Coordenação  de  Estágio  do  Curso  de 

Administração, na Coordenação de Administração. 
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5. COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS 

 

A coordenação das atividades de estágio será exercida por um professor, ou à Coordenação do 

curso de Administração da FRM através de um  Coordenador. 

 

 

5.1. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR DE ESTÁGIO 

 

São atribuições do Coordenador de Estágio, do Curso de Administração: 

 

 Manter  relacionamento  com  o  MEC  (responsável  delegada  pela  comissão  de 

Registro Profissional) para coletar informações e prestar esclarecimentos sobre a matéria 

de Estágio. 

 

 Representar o Curso de Administração junto à Coordenadoria Geral de Estágios e a 

outros órgãos colegiados da FRM, relativamente à matéria de Estágio. 

 

 Definir política de estágios no âmbito do Curso de Administração e submeter à 

aprovação de Órgãos Superiores. 

 

 Emitir  circulares  de  esclarecimento  aos  professores,  alunos  e  às  organizações  

sobre normas e políticas de estágio aprovadas. 

 

 Orientar  Coordenadores  de  Área  e  Professores  Orientadores  sobre  as  atividades  de 

estágio. 

 

 Assinar as Declarações de Estágio. 

 

 Orientar o expediente do Departamento de Administração sobre o  fluxo  de  documentos 

relativos aos estágios. 

 

 Analisar  e  aprovar  os  planos  de  atividades  (P.As.)  encaminhados  pela  

Coordenadoria Geral de Estágios - CGE. 

 

 Solucionar  problemas  específicos  de  estágio  encontrados  pelos  alunos,  a  pedido  

dos professores Orientadores. 

 

 Emitir  pelo  menos  um  relatório  anual  ao  Curso  de  Administração  sobre  as 

atividades de estágios. 

 

 Acompanhar o bom andamento das orientações de estágio. 

 

 

5.2 - ATRIBUIÇÕES DOS COORDENADORES DE ÁREA 

 

Indicar  Professores  Orientadores,  de  preferência  com experiência  profissional  e  titulação 

compatível (mestre ou doutor) e a capacidade de atendimento dos professores. 

 

 

Informar a Coordenação de Estágio os problemas encontrados em suas áreas para estudo, e 

encaminhamento das soluções. 
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5.3 - ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR  
 

 

 Orientar  os  alunos  sobre  requisitos  do  relatório  a  ser  apresentado,  informando-os  

ainda sobre os procedimentos gerais do estágio. 

 

 Acompanhar  o  desenvolvimento  de  estágio,  informando  a coordenação  o  horário  

de atendimento aos alunos. A coordenação divulgará o quadro de horários de 

atendimento, que deverá ser rigorosamente cumprido pelo professor. 

 

 Entregar  roteiro  de  estágio  de  sua  área  específica para  que  os  alunos  

orientem-se, adequadamente,  dentro das práticas administrativas e pedagógicas. 

 

 Receber o  Relatório de Estágio, juntamente com a Declaração da Empresa e Protocolo 

de Recebimento  (2  vias).  O  professor  deverá  datar  e  assinar  as  duas  vias  do  

Protocolo  de Recebimento, agendando data para retirada do Relatório de Estágio na 

coordenação. A data para retirada será informada pela Coordenação de Estágio. Uma via 

do protocolo deverá ser devolvida para o aluno. A outra via ficará arquivada na 

coordenação. 

 

OBS: sob nenhuma hipótese o professor orientador poderá receber o Relatório sem que 

este esteja acompanhado da Declaração da Empresa. 
 

 

 Avaliar o Relatório de Estágio e assiná-lo atribuindo-lhe nota de 0 a 10. O Relatório 

julgado insuficiente, incompleto ou inadequado, deverá ser devolvido ao aluno através 

do expediente do curso de Administração, com instruções para reformulação ou 

complementação, e prazo para entrega. 
 

 

  Entregar   as   notas,   dentro   do   prazo   preestabelecido,   nos   respectivos   semestres,   

ao curso de Administração, de acordo com as normas. Juntamente  com  as  notas,  os 

orientadores deverão entregar as Declarações das Empresas. 

 
 Escolher um Relatório de Estágio para ficar à disposição dos alunos dos períodos 

seguintes, na coordenação, como modelo. 
 

Obs.: Atentar   para   escolher   Relatório   de   Estágio   que   não   apresente   restrição   

quanto   a confidencialidade das informações. 
 

 

5.4 CABERÁ AO ALUNO 
 

 

 Realizar estágio, quando não for empregado ou aluno-empresário. A Coordenadoria 

Geral de  Estágios  –  CGE  coloca  à  disposição  informações  de  vagas  de  estágio  nos  

murais  da Faculdade.  Eventualmente  poderão  ser  realizados  estágios  no Projeto CIN 

– Núcleo de Práticas Administrativas da FRM  que  estejam oferecendo vagas. 

 
 Quando   empregado   ou   empresário,   efetuar   gestões   junto   a   sua   organização   

para consecução dos objetivos do estágio. 

 
 Atender  às  instruções  do  Professor  Orientador  e  do  Coordenador  de  Estágio  quanto  

aos prazos e procedimento formais. 

 
 Comparecer  às  orientações  conforme  definição  da  agenda  do  professor  orientador.  
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A orientação de estágios é uma disciplina da Matriz curricular e, neste sentido a 

freqüência e a obtenção de nota mínima (média) são condições para aprovação. 

 

ORIENTAÇÃO SOBRE ESTÁGIO CURRICULAR 
 
O estágio curricular é obrigatório para a obtenção do diploma de Bacharel em Administração e  

tem  como  fundamento  a  complementação  acadêmica  pelo  contato  com  a realidade prática 

empresarial. 
 
Foi regulamentado pelo Congresso Nacional . 

 

 

Decreto: 

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO 

 

Art.   1º   Estágio   é   ato   educativo   escolar   supervisionado,   desenvolvido   no 

ambiente  de  trabalho,  que  visa  à  preparação  para  o  trabalho  produtivo  de  educandos  que 

estejam freqüentando o ensino regular, em instituições de educação superior, de educação 

profissional,   de   ensino   médio,   da   educação   especial   e   dos   anos   finais   do   ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

§  1º  O  estágio  faz  parte  do  projeto  pedagógico  do  curso,  além  de  integrar  o 

itinerário formativo do educando. 

§  2º  O  estágio  visa  ao  aprendizado  de  competências  próprias  da  atividade 

profissional  e  à  contextualização  curricular,  objetivando  o  desenvolvimento  do  educando 

para a vida cidadã e para o trabalho. 

Art. 2º O estágio poderá ser obrigatório ou não - 

obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de 

ensino e do projeto pedagógico do curso. 

§  1º  Estágio  obrigatório  é  aquele  definido  como  tal  no  projeto  do  curso,  cuja 

carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. 

§  2º  Estágio  não-obrigatório  é  aquele  desenvolvido  como  atividade  opcional, 

acrescida à carga horária regular e obrigatória. 

§  3º  As  atividades  de  extensão,  de  monitorias  e  de  iniciação  científica  na 

educação  superior,  desenvolvidas  pelo  estudante,  somente  poderão  ser  equiparadas  ao 

estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso. 

Art.  3º  O  estágio,  tanto  na  hipótese  do  §  1º  do  art.  2º  desta  Lei,  quanto  na 

prevista no § 2º do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, 

observados os seguintes requisitos: 

I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de 

educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela 

instituição de ensino; 

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do 

estágio e a instituição de ensino; 

III  –  compatibilidade  entre  as  atividades  desenvolvidas  no  estágio  e  aquelas 

previstas no termo de compromisso. 

§   1º   O   estágio,   como   ato   educativo   escolar   supervisionado,   deverá   ter 

acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da 

parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no art. 7º, inciso IV e por 

menção de aprovação final. 
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§  2º  O  descumprimento  de  qualquer  dos  incisos  deste  artigo  ou  de  qualquer 

obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com   

a   parte   concedente   do   estágio   para   todos   os   fins   da   legislação   trabalhista   e 

previdenciária. 

Art. 4º A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes 

estrangeiros  regularmente  matriculados  em  cursos  superiores  no  País,  autorizados  ou 

reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de estudante, na forma da legislação 

aplicável. 

Art.  5º  As  instituições  de  ensino  e  as  partes  cedentes  de  estágio  podem,  a  

seu critério,  recorrer  a  serviços  de  agentes  de   integração  públicos   e  privados,   mediante 

condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de 

contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de licitação. 

§   1º   Cabe   aos   agentes   de   integração,   como   auxiliares   no   processo   de 

aperfeiçoamento do instituto do estágio: 

I – identificar oportunidades de estágio; II – ajustar suas condições de realização; 

III – fazer o acompanhamento administrativo; 

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais; 

V – cadastrar os estudantes. 

§   2º   É   vedada   a   cobrança   de   qualquer   valor   dos   estudantes,   a   título   

de remuneração pelos serviços referidos nos incisos deste artigo. 

§  3º  Os  agentes  de  integração  serão  responsabilizados  civilmente  se  indicarem 

estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a  programação curricular 

estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições 

para as quais não há previsão de estágio curricular. 

 

Art.  6º  O  local  de  estágio  pode  ser  selecionado  a  partir  de  cadastro  de  partes 

cedentes, organizado pelas instituições de ensino ou pelos agentes de integração. 

 

CAPÍTULO II 

DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

Art. 7º São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus 

educandos: 

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou 

assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, 

indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e 

modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar; 

II  –  avaliar  as  instalações  da  parte  concedente  do  estágio  e  sua  adequação  à 

formação cultural e profissional do educando; 

III  –  indicar  professor  orientador,  da  área  a  ser  desenvolvida  no  estágio,  

como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

IV  –  exigir  do  educando  a  apresentação  periódica,  em  prazo  não  superior  a  6 

(seis) meses, de relatório das atividades; 

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário 

para outro local em caso de descumprimento de suas normas; 

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de 

seus educandos; 

VII  –  comunicar  à  parte  concedente  do  estágio,  no  início  do  período  letivo,  

as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 

Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 

(três) partes a que se refere o inciso II do art. 3º, será incorporado ao termo de compromisso por  
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meio  de  aditivos  à  medida  que  for  avaliado,  progressivamente,  o  desempenho  do 

estudante. 

Art.  8º  É  facultado  às  instituições  de  ensino  celebrar  com  entes  públicos  e 

privados  convênio  de  concessão  de  estágio,  nos  quais  se  explicitem o  processo  educativo 

compreendido  nas  atividades  programadas  para  seus  educandos  e  as  condições  de  que 

tratam os arts. 6º a 14 desta Lei. 

Parágrafo  único.  A  celebração  de  convênio  de  concessão  de  estágio  entre  a 

instituição   de  ensino   e  a  parte  concedente  não  dispensa   a  celebração  do   termo  de 

compromisso de que trata o inciso II do art. 3º desta Lei. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA PARTE CONCEDENTE 

 

 

Art.  9º  As  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  e  os  órgãos  da  administração 

pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  bem  como  profissionais  liberais  de  nível  superior 

devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem 

oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações: 

I  –  celebrar  termo  de  compromisso  com  a  instituição  de  ensino  e  o  

educando, zelando por seu cumprimento; 

II  –  ofertar  instalações  que  tenham  condições  de  proporcionar  ao  educando 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural; 

III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 

orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente; 

IV  –  contratar  em  favor  do  estagiário  seguro  contra  acidentes  pessoais,  cuja 

apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de 

compromisso; 

V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do 

estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de 

desempenho; 

VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 

estágio; 

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, 

relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 

 

Parágrafo   único.   No   caso   de   estágio   obrigatório,   a   responsabilidade   pela 

contratação do seguro de que trata o inciso IV poderá, alternativamente, ser assumida pela 

instituição de ensino. 

 

CAPÍTULO IV DO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 10. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a 

instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo  

constar  do  termo  de  compromisso,  ser  compatível  com  as  atividades  escolares  e não 

ultrapassar: 

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de 

educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de 

educação de jovens e adultos; 



12 

12 

  

  

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do 

ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. 

§ 1º O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que 

não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, 

desde que previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. 

§ 2º Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou 

finais,  nos  períodos  de  avaliação  a  carga  horária  do  estágio  será  reduzida  pelo  menos  

àmetade, segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do 

estudante. 

Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 

(dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário com deficiência. 

Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que 

venha  a  ser  acordada,  sendo  compulsória  a  sua  concessão,  bem  como  a  do  auxílio-

transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. 

§ 1º A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e 

saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício. 

§ 2º Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do 

Regime Geral de Previdência Social. 

Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou 

superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente 

durante suas férias escolares. 

§  1º  O  recesso  de  que  trata  este  artigo  deverá  ser  remunerado,  quando  o 

estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. 

§  2º  Os  dias  de  recesso  previstos  neste  artigo  serão  concedidos  de  maneira 

proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano. 

Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no 

trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio. 

 

CAPÍTULO V 

DA FISCALIZAÇÃO 

 

Art.  15.   A   manutenção  de  estagiários  em  desconformidade  com  esta   Lei 

caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os 

fins da legislação trabalhista e previdenciária. 

§ 1º A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este  

artigo  ficará  impedida  de  receber  estagiários  por  2  (dois)  anos,  contados  da  data  da 

decisão definitiva do processo administrativo correspondente. 

§  2º  A  penalidade  de  que  trata  o  §  1º  limita-se  à  filial  ou  agência  em  que  

for cometida a irregularidade. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 16. O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu 

representante  ou  assistente  legal  e  pelos  representantes  legais  da  parte  concedente  e  da 

instituição de ensino, vedada a atuação dos agentes de integração a que se refere o art. 5º como 

representante de qualquer das partes. 

Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das 

entidades concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções: 

 

I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário; 

II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários; 
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III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários; 

IV  –  acima  de  25  (vinte  e  cinco)  empregados:  até  20%  (vinte  por  cento)  de 

estagiários. 

§  1º  Para  efeito  desta  Lei,  considera-se  quadro  de  pessoal  o  conjunto  de 

trabalhadores empregados existentes no estabelecimento do estágio. 

§   2º   Na   hipótese   de   a   parte   concedente   contar   com   várias   filiais   ou 

estabelecimentos, os quantitativos previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um 

deles. 

§ 3º Quando o cálculo do percentual disposto no inciso III deste artigo resultar em 

fração, poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior. 

§ 4º Não se aplica o disposto no caput aos estágios de nível superior e de nível 

médio profissional. 

§ 5º Fica assegurado às pessoas com deficiência o percentual de 10% (dez por cento) 

das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio. 

Art. 18. A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei 

apenas poderá ocorrer se ajustada às suas disposições. 

Art. 19. O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 428 ....................................................................................................... 

§  1º  A  validade  do  contrato  de  aprendizagem  pressupõe  anotação  na Carteira   

de   Trabalho   e   Previdência   Social,   matrícula   e   freqüência   do aprendiz na escola, caso 

não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa   de   aprendizagem   desenvolvido

 sob   orientação   de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. 

....................................................................................................................... 

§ 3º O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) 

anos, exceto quando se tratar de aprendiz com deficiência. 

....................................................................................................................... 

§  7º  Nas  localidades  onde  não  houver  oferta  de  ensino  médio  para  o 

cumprimento  do  disposto  no  §  1º  deste  artigo,  a  contratação  do  aprendiz poderá ocorrer 

sem a freqüência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental.” (NR) 

Art. 20. O art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em 

sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria. 

 

Parágrafo único. (Revogado).” (NR) 

 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 22. Revogam-se as Leis nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e nº 8.859, de 

23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 

1996, e o art. 6º da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001. 

 

Senador Tião Viana 

Presidente do Senado Federal 

Interino 
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 INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
 

 

O  Relatório  de  Estágio  deverá  ser  apresentado  de  acordo  com  as  características  abaixo 

mencionadas, sob pena de não ser aceito pela Coordenação de Estágios: 
 

 

1 -Instruções gerais 

 

 Relatório deve ser digitado em processador de texto (preferencialmente Word for 

Windows); 

 Papel: branco, tamanho A4; 

 Espaçamento da digitação: 1,5; 

 Margens: Esquerda e Superior = 3 cm.; Direita e Inferior = 2,0 cm.; 

 Fonte: Times New Roman, tamanho 12; 

 Impressão: tinta cor preta, em apenas um lado do papel; 

 Encadernação: brochura, capa dura ou espiral (em qualquer cor) 

 Anexos deverão ser incorporados e encadernados ao final do relatório. 

 
2 – Capa 

 

A capa do Relatório de Estágio deverá conter: 

 
 Nome da Instituição  

 Nome da Faculdade 

 Nome do Curso 

 No centro da capa deverá conter a inscrição: Relatório de Estágio 

 Nome da empresa 

 Nome do aluno (à direita) 

 Nome do professor orientador (à direita) 

 Ano de conclusão (centralizado) 

 

3 - Sumário 

 

 O Relatório de Estágio deverá apresentar, logo após a capa, o sumário, que é o índice 

geral, e indica a página onde se encontra cada assunto. 

 

4 - Última página 

 

A última página do Relatório de Estágio deverá conter: 

 

 Nome completo do aluno;  

 Número de matrícula; 

 Endereço completo (inclusive CEP); 

 Telefones e e-mails; 

 Número de  RG e CPF; 

 Assinatura. 
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Modelo - Declaração da Empresa – Aluno Funcionário 
 

 

(Timbre da Empresa) 
 
 
 
 
 

Data 
 
 

 

À Faculdade Raimundo Marinho 

Coordenadoria de Estágios do Curso de Administração 
 
 

 

- ESTÁGIO CURRICULAR –  
 
 

 

Declaramos que o Sr.   RG n.º   , 

é  funcionário  da  empresa  desde    /  /  ,  e  realizou  de    /  /   a    /  /  , 

com duração de   horas, Estágio de Complementação Acadêmica, nesta 
Organização, sob supervisão do(a) Sr(a).    

(cargo).___________________________________________________________ 

Informamos que não temos restrições de confidencialidade quanto ao conteúdo 
de seu relatório e, desde já, autorizamos sua eventual publicação. 

 

 

Ou, se for o caso: 
 

 

Solicitamos  sigilo  absoluto  sobre  as  informações  constantes  de  seu  relatório  e 

não  autorizamos  a  sua  publicação  total  ou  parcial.  (Nesse  caso  identificar  os 

itens não liberados) 
 

 

Supervisor Responsável 
 
 

 
Nome 

 

 

Cargo 
 

 

Assinatura 
 

 

(Carimbo da Empresa, se não for em papel timbrado). 
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Modelo - Declaração da Empresa – Aluno Empresário 
 

 

(Timbre da Empresa) 
 
 

 
Data 

 

 

À Faculdade Raimundo Marinho 

Coordenadoria de Estágios do Curso de Administração 
 
 

 

 
 

- ESTÁGIO CURRICULAR –  
 

 
 

Declaramos que o Sr.   RG n.º   , 

é sócio-proprietário da empresa, e realizou de   /  /  a   /  /  , com duração 

de    horas, Estágio de Complementação Acadêmica, nesta 

Organização, conforme programa previamente aprovado por V.Sas. 

O Estágio foi feito  sob a supervisão do(a) 

Sr(a)     . 

Informamos  não  termos  restrições  de  confidencialidade  no  conteúdo  de  seu 

relatório e, desde já, autorizamos sua eventual publicação. 
 

Ou, se for o caso: 
 

 

Solicitamos  sigilo  absoluto  sobre  as  informações  constantes  de  seu  relatório  e 
não autorizamos a sua publicação total ou parcial.(Nesse caso identificar os itens 

não liberados) 

Supervisor Responsável 
 
 
 
 
 

Nome 
 
 

 
Cargo 

 
 

 
Assinatura 

 

 

(Carimbo da Empresa, se não for em papel timbrado). 
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Modelo - Declaração da Empresa – Aluno Estagiário 
 

 

(Timbre da Empresa) 
 
 

 
Data 

 
 

À Faculdade Raimundo Marinho 

Coordenadoria de Estágios do Curso de Administração 
 
 

 
 
 

 

- ESTÁGIO CURRICULAR –  
 

 

Declaramos que o Sr.   RG n.º   , 

realizou  de    /  /   a    /  /  ,  com  duração  de     horas,  Estágio  de 

Complementação Acadêmica, nesta Organização, sob a supervisão do(a) 

Sr(a)     , conforme programa 

previamente aprovado por V.Sas. e contrato de Estágio em anexo. 

Informamos  não  termos  restrições  de  confidencialidade  no  conteúdo  de  seu 

relatório e, desde já, autorizamos sua eventual publicação. 
 
 

 

Ou, se for o caso, 
 

 

Solicitamos  sigilo  absoluto  sobre  as  informações  constantes  de  seu  relatório  e 
não autorizamos a sua publicação total ou parcial.(Nesse caso identificar os itens 

não liberados) 

Supervisor Responsável 
 
 

 
Nome 

 
 

 
Cargo 

 
 
 

Assinatura 
 

 

(Carimbo da Empresa, se não for em papel timbrado). 



18 

18 

  

  

 
 
 

 

PROTOCOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recebi  para  avaliação  final,  em   /    /    ,  Relatório  de 
 

Estágio e Declaração da Empresa, do aluno 
 

  ,   matriculado na 

disciplina de Orientação de Estágio - área    . 

 

 
 
 
 

Assinatura do Prof. Orientador:    
 
 

 
Nome do Prof. Orientador:    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Relatório estará disponível para ser retirado na coordenação do 

curso de Administração,  durante  o  mês  de _______ de  20___      Após  este  

prazo  a coordenação se reserva o direito de dar o destino mais apropriado ao 

Relatório de Estágio, não cabendo interpelações. 

 

 
 
 

Ciente 
 

Assinatura do Aluno:    
 

 

Data:    


