
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

Preâmbulo

A Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes , pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ sob o n.º 22.675.359.0001-00, com sede no Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Montes
Claros/MG, neste ato representada pela Pró-Reitora de Extensão, Jussara Maria de Carvalho Guimarães , com
poderes delegados pelo Magnífico Reitor, por meio da Portaria n. 050/REITOR-2016, doravante denominada
Concedente, e _____________________________________________ _________________________________, brasileiro(a),
______________ (estado civil) , estudante universitário matriculado(a) no __ Período, Turno ____________________, sob
o nº da matrícula _________ do Curso de ______________________________________________________, da
______________________________________________ , portador(a) da Carteira de Identidade n.º ________________________,
inscrito(a) no CPF sob o n.º __________________________, com data de nascimento ____/_____/_____, de agência
bancaria n.º _________ e conta _______________________ , NIS/PIS/PASEP _______________________ , domiciliado(a) na
cidade de _________________________________, residente na Rua____________________________________________________
______________________, n.º _______________, Bairro __________________________________________________________, CEP
n.º __________________, Telefone __________________________, Celular _______________________, e-mail
__________________________________, doravante denominado(a) Estudante ou Estagiário(a), celebram o presente
Termo de Prorrogação de Compromisso de Estágio Não Obrigatório , com fundamento na Lei Federal n.º
11.788, de 25 de setembro de 2008, na Lei Estadual n.º 12.079, de 12 de janeiro de 1996 e no Decreto Estadual
n.º 45.036, de 04 de fevereiro de 2009, pelo que ajustam as seguintes cláusulas e condições.

Cláusula I (Primeira) – Da Prorrogação da Duração do Estágio
(Preenchimento deste campo compete à PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
- UNIMONTES).

Pelo presente Termo de Prorrogação, a duração do estágio não
obrigatório desenvolvido junto à Concedente pelo(a) Estagiário(a)
acima identificado(a) fica prorrogada para ____/_____/20___.

O período de estágio poderá ser novamente prorrogado, mediante a
assinatura de Termo específico, respeitado o limite de 02 (dois) anos
de duração do estágio junto à Concedente, salvo quando o(a)
estudante for portador de deficiência, hipótese em que tal limite
poderá ser ultrapassado.

Atingida a data fixada no parágrafo primeiro desta cláusula sem que
haja nova prorrogação, mediante a assinatura de Termo específico,
o(a) Estagiário(a) deverá desligar-se imediatamente das suas
atividades, independentemente de qualquer tipo de comunicação por
parte da Concedente.

A conclusão do curso em que matriculado(a) pelo(a) Estagiário(a)
também ensejará a extinção imediata e automática do presente
Termo de Prorrogação, independentemente da data de vigência do
mesmo e de comunicação prévia. Nesta hipótese, ser-lhe-á
assegurado as vantagens inerentes à rescisão antecipada unilateral,
de iniciativa, desmotivada, da Concedente. 

Cláusula II (Segunda) – Das Atividades, Local de Realização e
da Jornada de Estágio

Mantêm-se as atividades, o local de realização e a duração da jornada
de estágio estipulados no Termo de Compromisso ora prorrogado bem
como as previsões do Plano de Atividades que o embasou as quais
também integrarão o presente Termo de Prorrogação para todos os
efeitos legais.

O Plano de Atividades de Estágio permanece inalterado, ficando suas
previsões integradas ao presente Termo de Prorrogação.

Cláusula III (Terceira) – Do Relatório de Atividades 
(Preenchimento deste campo compete à PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
- UNIMONTES).

O(A) Estagiário(a) compromete-se a apresentar, no dia
____/_____/20___, à Pró-Reitoria de Extensão da Concedente, Relatório
de Atividades, subscrito por si e pelo(a) Supervisor(a), contendo
descrição das ações desenvolvidas no período de ____/_____/20___ a
____/_____/20___, e a respectiva avaliação de desempenho. 

O(A) Estagiário(a) compromete-se, ainda, a apresentar à Pró-Reitoria
de Extensão da Concedente, no último dia em que exercer suas
funções, Relatório de Atividades, devidamente assinado, referente ao
período de estágio remanescente, transcorrido entre o encerramento
do período avaliatório fixado no parágrafo anterior e a data do seu
efetivo desligamento do estágio. 

Se porventura o presente Termo de Prorrogação for rescindido antes
da data de entrega fixada no parágrafo primeiro desta Cláusula, o(a)
Estagiário(a) compromete-se a apresentar à Pró-Reitoria de Extensão
da Concedente, no último dia em que exercer as suas funções,
Relatório de Atividades, devidamente assinado, referente a todo o
período de estágio.

A falta de entrega do Relatório de Atividades em qualquer das
oportunidades estipuladas nesta Cláusula ensejará a retenção do
pagamento dos auxílios financeiros a que o(a) Estagiário(a) faça jus
até o 5º dia útil do mês seguinte àquele em que efetuada a entrega.

Cláusula IV (Quarta) – Do Auxílio Financeiro, do Recesso
Remunerado e do Seguro contra Acidentes Pessoais
(Preenchimento deste campo compete à PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
- UNIMONTES).

A título de incentivo financeiro, a cada mês completo que o estágio
perdurar, a Concedente pagará ao(à) Estagiário(a), mediante depósito
bancário em conta corrente do Banco do Brasil, bolsa, fixa, no valor de
___________________ para estudantes do Ensino Superior, ou
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___________________ para estudantes do Ensino Médio, e auxílio-
transporte

O(A) Estagiário(a) faz jus ao gozo de novo período de recesso
remunerado, também sob as mesmas condições e em idêntica forma
em que estipulado no Termo de Compromisso ora prorrogado.

O(A) Estagiário(a) continua incluído na cobertura do seguro contra
acidentes pessoais, contratado pela Concedente, conforme certificado
individual de seguro, Apólice n°
____________________________________________________________, da
Seguradora ___________________________________________. 

Cláusula V (Quinta) – Do Termo de Realização de Estágio 

A Concedente fornecerá ao(à) Estagiário(a) um único Termo de
Realização de Estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e das avaliações de desempenho,
concernente a toda duração do estágio, considerada a presente
prorrogação. 

Cláusula VI (Sexta) – Das Despesas
(Preenchimento deste campo compete à PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
- UNIMONTES).

As despesas decorrentes do presente Termo de Prorrogação serão
suportadas pela Dotação Orçamentária nº.:
________________________________________________________.

Cláusula VII (Sétima) – Da Integração das cláusulas do Termo
de Compromisso de Estágio Não Obrigatório ao presente
Termo de Prorrogação  

Todas as cláusulas estipuladas no Termo de Compromisso de Estágio
Não Obrigatório anteriormente firmado pelos ora compromitentes que
não se conflitaram com a presente prorrogação, especialmente as
cláusulas referentes à situação acadêmica, às obrigações do(a)
Estagiário(a), à rescisão antecipada e ao dever de comunicação
prévia, têm sua vigência estendida até a duração final do estágio,
integrando-se a este Termo de Prorrogação para todos os efeitos
legais. 

Por estarem de acordo, justos e combinados, as partes firmam o
presente Termo de Compromisso, em 02 (duas) vias de igual e teor e
forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Montes Claros,_____ de_______ de 20___.

__________________________________
Profa. Dra. Jussara Maria de Carvalho Guimarães

Pró-Reitoria de Extensão - Unimontes

__________________________________________
Assinatura do(a) Estagiário(a) por extenso
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