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COMMITMENT AGREEMENT FOR NON MANDATORY EXTERNAL INTERNSHIP 
(TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO EXTERNO NÃO OBRIGATÓRIO)

INSTITUTION/COMPANY HEREINAFTER DENOMINATED INTERN GRANTOR (CONCEDENTE DE ESTÁGIO) 

Company Name (Razão Social): EIN (CNPJ):  

Legal Nature (Natureza Jurídica): Public (Pública) Private (Privada) Website/E-mail (Site/e-mail): 

Legal Representative (Representante Legal): ID (RG):  

NIN (CPF): Position (Cargo): 

Address (Endereço): 

City (Cidade): State (Estado): Zip Code (CEP): 

INSTITUTION HEREINAFTER DENOMINATED UNIVERSITY (INSTITUIÇÃO DE ENSINO/UNIVERSIDADE) 

Name (Nome): Federal University of Uberlândia (Universidade Federal de Uberlândia - UFU) 
Legal Representative (Representante Legal): Prof. Kárem Cristina de Sousa Ribeiro, PhD Position (Cargo): Undergraduate Pro-rector (Pró-reitora de Graduação) 
Legal nature (Natureza jurídica): Public foundation raised by the Decree-Law n. 762, 14th May 1969, altered by the Law n. 6.592, 24th May 1978, inscribed at EIN under the number 
25.648.387/0001-18 (Fundação pública criada pelo Decreto-lei nº 762 de 14 de maio de1969, alterado pela Lei nº 6.592, de 24 de maio de 1978, inscrita no CNPJ sob o nº 25.648.387/0001-18). 
Address (Endereço): Av. João Naves de Ávila, 2121 – Campus Santa Mônica – Bairro Santa Mônica – CEP: 38400-902 – Uberlândia-MG 

INTERN (ESTAGIÁRIO/A) 

Complete Name (Nome Completo): NIN (CPF): 

ID (RG):  - Issuing body (Órgão Exp.): Date of birth (Data de nascimento):  

Address (Endereço):  

Telephone (Telefone): E-mail:

Course (Curso):  Campus: 

Enrolment number (Matrícula Nº): Semester (Período) __ or (ou) Year (Ano) __ 

INTERNSHIP’S DATA (DADOS DO ESTÁGIO) 

Start date (Data de início): End date (Data de término): Weekly working hours (Carga horária semanal): ___ hours (horas) 

Complementary scholarship in the amount of (Bolsa de complementação educacional no valor de):  
And transportation assistance (E auxílio transporte)

Insurance of Personal Accidents under the responsibility of Grantor, by means of insurance policy n. (Seguro contra acidentes pessoais, sob 

responsabilidade da Concedente, por meio da apólice nº)                                                            and Insurance Company (da Seguradora) 

INTERNSHIP ACTIVITIES PLAN (PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO) 

Internship supervisor’s name (Nome do/a supervisor/a): 

Advisor professor’s name (Nome do/a professor/a orientador/a): 

Description of the activities to be developed in the internship period (Descrição das atividades a serem desenvolvidas durante o período do estágio):  

Legislation whereby this instrument is supported: Federal Law n. 11.788, 25th September 2008 and Resolution N. 24/2012, UFU’s Undergraduate Council. 
(Legislação em que se apoia este instrumento: Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e Resolução nº 24/2012, do Conselho de Graduação da UFU.) 

The parties identified above celebrate the present Commitment Agreement under the following conditions: 
(As partes acima identificadas celebram o presente Termo de Compromisso conforme condições a seguir:) 

1st - During the internship period, the intern will develop, within the context of the training line, the activities described in the Internship Activity Plan above. 
(1ª - Durante o período de estágio, o estagiário realizará, dentro do contexto de sua linha de formação, as atividades descritas no Plano de Atividades de Estágio acima.) 

2nd - The intern will not have an employment relationship of any nature with the Intern Grantor due to this Commitment Agreement. 
(2ª - O estagiário não terá vínculo empregatício de qualquer natureza com a Concedente de Estágio em razão deste Termo de Compromisso.) 

3rd - The intern will not have the right to employment benefits such as any extra salary, Guarantee Fund or others according to the current legislation. 
(3ª - O estagiário não terá direito a benefícios trabalhistas, tais como 13º salário, FGTS e outros, conforme legislação em vigor.) 

4th - If the internship lasts for 01 (one) year or more, the intern will be assured a recess period of 30 (thirty) days to be taken preferably during his school holidays. The recess will be proportional in 

cases where the internship lasts less than 01 (one) year. 
(4ª - Se o estágio tiver duração igual ou superior a 01 (um) ano, será assegurado ao estagiário período de recesso de 30 (trinta) dias a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. O recesso será proporcional nos casos de o estágio ter 

duração inferior a 01 (um) ano. 

Single Paragraph – The recess to which this clause refers should be paid when the intern receives a studentship or other forms of compensation. 
(Parágrafo Único - O recesso de que trata esta cláusula deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação.)

5th - In periodic or finals exams, the intern will have the working hours reduced to at least half to ensure a good performance. 
(5ª - Quando das verificações de aprendizagem periódicas ou finais, o estagiário terá sua carga horária de estágio reduzida pelo menos à metade para garantir seu bom desempenho.) 

6ht - The intern will fulfill weekly hours, with the internship schedule being established in accordance with mutual convenience, except for the classes schedules, exams and other didactic works and 

considering the limitations of the means of transport. 
(6ª - O estagiário cumprirá horas semanais, sendo o horário do estágio estabelecido de acordo com as conveniências mútuas, ressalvados os horários de aulas, de provas e de outros trabalhos didáticos e consideradas as limitações dos meios de 

transporte.) 

7th - The intern oblige oneself to faithfully commit to the internship schedule, except in case of impossibility to do so due to force majeure. In this case, the Internship Grantor will be informed in advance. 
(7ª - O estagiário se obriga a cumprir fielmente a programação do estágio, salvo na impossibilidade de fazê-lo por motivo de força maior. Nesse caso, a Concedente de Estágio será previamente informada.) 

8th - The Internship Supervisor must present the intern's attendance report every 06 (six) months. 
(8ª – O Supervisor de Estágio deverá apresentar relatório de frequência do estagiário a cada 06 (seis) meses. 

Single Paragraph - The Internship Supervisor declares to have training or proven experience in the intern's area of operation. 
(Parágrafo Único - O Supervisor de Estágio declara ter formação ou experiência comprovada na área de atuação do estagiário.)

9th - The Advisor Professor must monitor and evaluate the intern's activities. 
(9ª – O Professor-Orientador deverá acompanhar e avaliar as atividades do estagiário.) 

By signing this term, the parties involved confirm the agreement of the 
activities to be developed with the intern identified above.
(A assinatura deste termo, pelas partes envolvidas, confirma o acordo das atividades a serem desenvolvidas com o(a)    
estagiário(a)acima identificado(a)).
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10th - The intern must immediately and in writing inform the Intern Grantor and the Internship Sector of any fact that interrupts, suspends or cancels the enrollment at the University, being responsible 

for any expenses caused by the absence of this information. 
(10ª - O estagiário deverá informar de imediato e por escrito à Concedente de Estágio e ao Setor de Estágio qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele a sua matrícula na Universidade, ficando responsável por quaisquer despesas causadas pela 

ausência dessa informação.) 

11th - The intern must periodically present to the Advisor Professor, within a period not exceeding 06 (six) months, a report on the activities being developed in the internship. 
(11ª - O estagiário deverá apresentar ao seu Professor-Orientador, periodicamente, em prazo não superior a 06 (seis) meses, relatório das atividades que estão sendo realizadas no estágio.) 

12th - TERMINATION: The Commitment Agreement may be terminated under the following assumptions: 
(12ª - DA RESCISÃO: O Termo de Compromisso poderá ser rescindido sob as seguintes hipóteses:) 

a) The intern's lack of utilization is proved, after the third of the foreseen time for the internship duration has elapsed; 
(a) Comprovada a falta de aproveitamento do estagiário, depois de decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio;)

b) At any moment under request of the intern or the Grantor manifested by written;
(b) A qualquer momento, a pedido do estagiário ou da Concedente manifestado por escrito;)

c) As a result of non-compliance with any clause of the convention or the Commitment Agreement; 
(c) Em decorrência do descumprimento de qualquer cláusula do convênio ou do Termo de Compromisso;)

d) When there is enrollment interruption, completion, dropout or irregular attendance in the course. 
(d) Quando houver trancamento de matrícula, conclusão, abandono ou frequência irregular no curso.)

13th - The Grantor will send to UFU, in minimum periodicity of 06 (six) months, an activity report, with mandatory check mark of the intern and the Advisor Professor. The Grantor will also send, under 

the intern's termination, a term of completion of the internship with a summarized indication on the activities developed, the periods and the performance evaluation. 
(13ª - A Concedente enviará à UFU, com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória do estagiário e do professor orientador. Também enviará, quando do desligamento do estagiário, termo de realização do 

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

14th - This instrument may be eventually amended by a complementary document, signed by both sides, in cases of extension, change of schedule, amount of scholarship, internship location, etc. 
(14ª - Este instrumento poderá ser, eventualmente, alterado por documento complementar, assinado pelas partes, nos casos de prorrogação, mudança de horário, valor da bolsa, local do estágio etc.) 

15th - The Grantor must express in writing the interest in the extension of this instrument within 15 (fifteen) days before this agreement’s due date. If this does not occur, the internship will automatically 

terminate on due date. 
(15ª - A Concedente deverá manifestar por escrito o interesse na prorrogação deste instrumento em até (15) quinze dias antes do vencimento. Se isto não ocorrer, o estágio será rescindido, automaticamente, na data de seu vencimento.) 

16th – The internship will automatically terminate upon completion of the undergraduate course. 
(16ª - O estágio cessará automaticamente após a conclusão do curso de graduação.) 

Single Paragraph – The enrollment in an isolated subject does not generate a relationship with any regular course of this institution. 
(Parágrafo Único - A matrícula em disciplina isolada não gera vínculo com nenhum curso regular desta Instituição.) 

The Uberlândia District is elected to settle any issue that arises from this Commitment Agreement and that cannot be resolved amicably. 
(Fica eleito o Foro da Comarca de Uberlândia para dirimir qualquer questão que se originar deste Termo de Compromisso e que não possa ser resolvido amigavelmente.) 

And because the parties are in accordance with what is contained in this instrument and in the Legislation referred to above, they sign this instrument, for the same legal effects. 
(E por estarem de acordo com o contido neste instrumento e na Legislação referida acima, firmam o presente instrumento, para os mesmos efeitos legais.) 

,  . 

___________________________________________ 

Internship’s Supervisor 
(Supervisor/a) 

___________________________________________ 

Advisor Professor 
(Professor/a Orientador/a)

_________________________________________ 

Internship Grantor 
(Concedente de Estágio) 

Legal Representative 
(Representante Legal)

_________________________________________ 

Federal University of Uberlândia 
(Universidade Federal de Uberlândia) 

Internship Sector/DIFDI/DIREN/PROGRAD
(Setor de Estágio/DIFDI/DIREN/PROGRAD) 

Legal Representative 
(Representante Legal) 

_________________________________________ 

Intern 
(Estagiário/a)

___________________________________________ 

Internship Coordinator
or Course Coordinator

(Coordenador/a de Est§gio
ou Coordenador/a do Curso)
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