
unesp
^ UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
^ "JÚLIO DE MESQUITA FILHO"

Campus de São Paulo

ACORDO DE COOPERAÇÃO

POR ESSE INSTRUMENTO, O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 10.882.594/0001-65, com
sede à Rua Pedro Vicente, 625, bairro Canindé, município de São Paulo/SP, neste ato,
representada por seu reitor Eduardo Antonio Modena, doravante designada CONCEDENTE,
e a UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 'JÚLIO DE MESQUITA FILHO', autarquia
de regime especial, criada pela Lei n° 952, de 30 de janeiro de 1976, neste ato, representada
pelo Diretor do Instituto de Artes - Câmpus de São Paulo, localizada à Rua Doutor Bento
Teobaldo Ferraz, 271 - Barra Funda - São Paulo - CEP 01140-070, São Paulo, SP, inscrita no
CNPJ n° 48.031.918/0017-91, Profa. Dra. Valerie Ann Albright, conforme delegação de
atribuição prevista na Portaria UNESP N° 520, publicada no Diário Oficial do Estado de
14/11/2006, de ora em diante denominada INSTITUIÇÃO DE ENSINO, pelo presente
instrumento celebram entre si este ACORDO DE COOPERAÇÃO, para fins de ESTÃGIOS
OBRIGATÓRIOS E NÃO-OBRIGATÓRIOS PARA OS ALUNOS REGULARMENTE
MATRICULADOS NO INSTITUTO DE ARTES DA UNESP, nos termos da Lei n.° 11.788
de 25 de setembro de 2008, convencionando as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Este instrumento tem por objetivo formalizar as condições para realização de estágio de

estudantes, com interveniência e assinatura do Instituto de Artes da UNESP. Para a
realização do estágio, em decorrência do presente Acordo de Cooperação, será celebrado um
Termo de Compromisso de Estágio entre o estudante e a unidade de estágio, com a
interveniência obrigatória do Instituto de Artes da UNESP.

CLÁUSULA SEGUNDA:
O estágio obrigatório e não obrigatório de estudantes é de interesse curricular e

pedagogicamente útil, considerando os termos Lei Federal n° 11.788/2008.

CLAUSULA TERCEIRA:

O estudante fará jus à cobertura de seguro obrigatório contra acidentes pessoais, de
responsabilidade da CONCEDENTE (MBM Seguradora S/A - n° apólice: 05.0982.001.2462),
previsto no parágrafo único do artigo 9° da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, durante o
período de desenvolvimento das atividades..

CLAUSULA QUARTA:
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.

Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é
requisito para aprovação e obtenção de diploma.

Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à
carga horária regular e obrigatória.

O estágio obrigatório, bem como o estágio não-obrigatório, não cria vínculo
empregatício de qualquer natureza.
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