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ASSUNTO: Convênios de Concessão de Estágio

1. De acordo com a Lei n. 11.788/08, Convênio de Concessão de Estágio é "um instrumento jurídico a ser celebrado

entre a instituição de ensino e a parte concedente, no qual devem estar explicitadas as responsabilidades de ambas no

tocante à realização de estágios curriculares, obrigatórios e não obrigatórios."

2. Conforme o art. 8 da Lei n. 11.788/08, a celebração de convênio com a parte concedente é facultativa. No entanto,

recomendamos que os câmpus celebrem convênios com as partes concedentes, a fim de:

a. Documentar o relacionamento com as concedentes e a articulação do IFSP com o mundo do trabalho;

b. Compor documentação dos cursos, em especial de cursos de graduação, cujas Diretrizes Curriculares

Nacionais preveem o estágio supervisionado, uma vez que a existência de convênios é um dos

critérios de avaliação utilizados pelo Ministério da Educação para conceder o reconhecimento e a

renovação do reconhecimento.

3. No caso dos cursos de Licenciatura, considerando o volume de escolas concedentes de estágio, é possível propor

convênio com as Prefeituras, Secretarias de Educação e suas divisões administrativas, tais como Diretorias de

Ensino.

4. Ressaltamos que a celebração de Convênio de Concessão de Estágio não dispensa a celebração de Termo de

Compromisso de Estágio, específico para cada estagiário.

5. Não é obrigatório a utilização do modelo do documento do IFSP, desde que as cláusulas do modelo da concedente

sigam todas as regulamentações de estágio.

6. Por fim, sublinhamos que ao Diretor-Geral do câmpus é delegada a competência de assinar o Convênio de

Concessão de Estágio.
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