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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Autorizada pelo Decreto Federal No 77.496  de  27/04/76 

Reconhecida pela Portaria Ministerial No 874/86 de 19/12/86 
Recredenciada pelo Decreto nº 9.271 de 14/12/2004 
Recredenciada pelo Decreto nº 17.228 de 25/11/2016 

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROPAAE 

 
 

TERMO DE CONVÊNIO 
UEFS E AGENTE DE INTEGRAÇÃO 

 

 

Ao(s) ____ dia(s) do mês de _______________ do ano de 200__ na cidade 

de ________________________ Estado de _________________, presentes de um 

lado a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA E SANTANA, CNPJ: 

14.045.546/0001-73, SITUADA NO ENDEREÇO: KM 03 – BR 116 – CAMPUS 

UNIVERSITÁRIO, FEIRA DE SANTANA – BA, doravante denominada simplesmente 

UEFS, neste ato representada por seu Reitor, professor EVANDRO 

NASCIMENTO SILVA, CPF: 726.642.904-87. RG: 1.374.446-2 - SSP/PB, 

e o AGENTE DE INTEGRAÇÃO _______________________________________ , 

doravante denominada simplesmente __________________, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº___________________________________, 

situada no endereço: 

___________________________________________________________, na cidade 

de ______________________________________________________________, 

Estado de _________________________________________________, neste ato, 

representada por __________________________________________ (representante 

legal), RG nº : ___________________, CPF n.º:_____________________resolvem 

celebrar o presente Instrumento, que será regido pela legislação aplicável à matéria, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 
LADO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE 
SANTANA E DE OUTRO LADO, O AGENTE DE 
INTEGRAÇÃO______________________________________
_______________ VISANDO À REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO. 
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I – DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Este Convênio visa o desenvolvimento de 

atividades de assistência estudantil, na “promoção da integração ao mercado de 
trabalho” e de educação na “formação para o trabalho” de Estudantes, entendendo o 
Estágio como uma Estratégia de Profissionalização ou de “preparação” básica para o 
trabalho e a cidadania do educando, que complementa o Processo Ensino e 
Aprendizagem, estabelecendo Cooperação recíproca entre as partes. 

 
II – DAS OBRIGAÇÕES 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – COMPETE AO AGENTE DE INTEGRAÇÃO 
a) Cadastrar estudantes da UEFS, candidatos a Estágio. 
b) Desenvolver esforços para captar oportunidades de Estágio, obtendo das 

Unidades Concedentes o número das ofertas com todas as identificações 
necessárias. 

c) Promover o ajuste das condições de Estágio, definidas pela UEFS com as 
disponibilidades da Unidade Concedente, no Termo de Compromisso de Estágio, no 
qual serão explicitadas as principais atividades a serem desenvolvidas pelo 
Estagiário, observando sua compatibilidade com o contexto básico da profissão ao 
qual o seu Curso se refere. 

d) Convocar os estudantes interessados e em condições de usufruir as 
oportunidades de estágio conseguidas, fornecendo aos mesmos todos os dados e 
informações que caracterizam cada caso. 

e) Encaminhar às Unidades Concedentes os estudantes cadastrados e 
interessados nas oportunidades de estágios. 

f) Providenciar para que o Estudante e a Unidade Concedente assinem o 
respectivo Termo de Compromisso, com a interveniência e assinatura da Instituição 
de Ensino, nos termos do §1º, do art. 6º, do Decreto nº 87.497/82. 

g) Proporcionar à Instituição de Ensino, observados os requisitos legais, 
subsídios que possibilitem o acompanhamento da orientação da supervisão e da 
avaliação do Estágio, por intermédio de Relatório de Estágio a ser preenchido pelo 
Estagiário, e de Relatório de Supervisão de Estágio. 

h) Verificar, periodicamente, a regularidade da situação escolar do Estagiário, 
ficando cancelado o respectivo Termo de Compromisso de Estágio na ocorrência de 
uma ou mais das seguintes hipóteses: 

I – Conclusão ou abandono do curso; 
II – Trancamento de matrícula; 
III – Transferência de Curso; 
IV – Transferência de Instituição. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – CABE À INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
a) Fornecer ao Agente de Integração, em relação a cada um dos cursos que 

mantém, informações que consubstanciem as condições / requisitos mínimos para a 
realização dos Estágios de seu Corpo Discente. 

b) Propiciar condições que facilitem a inclusão de seus estudantes no 
cadastro do Agente de Integração como Candidatos a Estágio. 

c) Divulgar para seus estudantes, as oportunidades de Estágio captadas pelo 
Agente de Integração. 
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d) Regulamentar internamente o processo de Estágio obrigatório, como 
recurso de complementação do ensino e da aprendizagem, por constituir instrumento 
de integração, de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico / cultural, científico 
e de relacionamento humano. 

e) Acompanhar, orientar, supervisionar e avaliar o desenvolvimento do 
Estágio de seus estudantes, utilizando os subsídios produzidos pelo Agente de 
Integração. 

 
III – DA VIGÊNCIA 
 

CLÁUSULA QUARTA - O presente Convênio terá vigência pelo prazo de 2 

(dois) anos, entre ___/___/___ e ___/___/___, a partir da data da assinatura, 

podendo, porém, a qualquer tempo, ser denunciado por qualquer uma das partes, 
mediante comunicado, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias. 

 

IV – DO FORO 
 

CLÁUSULA QUINTA - Fica eleito o Foro da Comarca de Feira de Santana 
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Convênio. 

 
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Convênio 

em duas vias de igual teor e forma. 

 
 

 
 

________________________       __________________________ 
                REITOR                              EMPRESA (CARIMBO COM CNPJ) 

 
 

 
 
 
 
 

ENDEREÇO DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO: 
 
 
 
Rua: ________________________________________________________________ 

Bairro: __________________________Cidade: ______________________________ 

Estado: ________CEP: ____________________________Fone:________________ 

Site:__________________________________E-mail:_________________________ 

 


