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CONVÊNIO 
 

As Faculdades Integradas Adventistas de Minas Gerais e a 

____________________________________________ , 

celebram o convênio entre si, para colaborarem no 

desenvolvimento de atividades de estágio por alunos de 

Graduação, em conformidade com as disposições da Lei Nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008. 

CONCEDENTE 

Razão Social: _________________________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________ Bairro: ____________________ 

Cidade/UF: _______________________ Fone: _______________ CNPJ: _____________________ 

Representante: __________________________________________ Cargo: ____________________ 

 

FADMINAS 

Razão Social: Faculdades Integradas Adventistas de Minas Gerais - FADMINAS 

Endereço: Rua Joaquim Gomes Guerra, 590 Bairro: Kennedy 

Cidade/UF: Lavras/MG Fone: (35) 3829 3900 CNPJ: 73.686.370/0047-80 

Representante: Giuliana Sampaio de V. Coelho Cargo: Diretora Acadêmica 

  

As partes acima mencionadas resolvem celebrar o presente Convênio, na forma das cláusulas 

e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 O presente Convênio objetiva propiciar a oportunidade de concessão de estágios pela 

CONCEDENTE, aos estudantes da FADMINAS, visando o aprimoramento técnico-profissional, 

por meio de práticas afins com a natureza de cada curso. 

 CLÁUSULA SEGUNDA 

 A aceitação de estagiários pela CONCEDENTE, no recinto de suas instalações ou locais de 

atuação, não ensejará vínculo empregatício de qualquer natureza com a mesma, conforme 



   

preconizado no Art. 3º da Lei nº 11.788, de 25/09/08 e no Art. 6º do Decreto nº 87.497, de 

18/08/82, pelo que a CONCEDENTE fica desobrigada quanto à satisfação de encargos sociais e 

trabalhistas. 

§1º - A vinculação dos estagiários às atividades da CONCEDENTE será fixada por 

intermédio de TERMO DE COMPROMISSO entre os mesmos, com a interveniência da 

FADMINAS, conforme previsto nos Art. 3º e 7º da Lei nº 11.788/08. 

§ 2º - Por este instrumento, a FADMINAS delega competência ao Coordenador do Núcleo 

de Apoio ao Estágio para assinatura do TERMO DE COMPROMISSO, especificado no 

parágrafo anterior. 

 CLÁUSULA TERCEIRA 

 A jornada de atividades do estagiário deverá compatibilizar-se com as atividades 

discentes do mesmo, conforme legislação em vigor. 

 CLÁUSULA QUARTA 

 Constituem obrigações da FADMINAS: 

1. Receber e divulgar junto aos alunos as oportunidades oferecidas pela CONCEDENTE; 

2. Proceder com a orientação acadêmica, por intermédio do Professor Orientador, visando 

atender às necessidades do Estágio Supervisionado; 

CLÁUSULA QUINTA 

Constituem as obrigações da CONCEDENTE: 

1. Informar à FADMINAS as oportunidades de estágios oferecidas com a devida 

antecedência, para permitir divulgação e candidatura dos alunos; 

2. Designar um funcionário para desenvolver e supervisionar o Plano de Estágio; 

3. Oferecer as condições necessárias para a realização do estágio; 

4. Enviar à FADMINAS, com periodicidade não superior a 6 (seis) meses, relatório de 

atividades; 

5. Aceitar, em suas dependências, os docentes designados para avaliação in loco das 

atividades do estagiário, sempre que FADMINAS julgar necessário. 

6. Contratar, em favor do estagiário, seguro contra acidentes pessoais, em obediência ao 

disposto no artigo 9° da Lei 11.788 de 25 de Setembro de 2008. 

 

 



   

CLÁUSULA SEXTA 

 Este Convênio terá prazo indeterminado, podendo ser rescindido por ambas as partes, 

desde que devidamente notificado por escrito, com prazo de 30 (trinta) dias. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, poderá a parte 

prejudicada rescindir o presente Convênio, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial. 

 CLÁUSULA SÉTIMA 

 Quaisquer acréscimos ou alterações no presente Convênio deverão constar de Termos 

Aditivos, os quais passarão a fazer parte integrante deste instrumento. 

 CLÁUSULA OITAVA 

 O Foro competente para dirimir eventuais controvérsias resultantes deste Convênio é o 

da Justiça Federal de Lavras, Estado de Minas Gerais. 

 E assim, por estarem justas e acordes, as partes firmam o presente Convênio em duas vias 

de igual forma e teor, para um só efeito, na presença das testemunhas instrumentárias abaixo 

nomeadas e subscritas. 

 

 Lavras, _____ de _________________ de _______. 

 

 

 

Giuliana Sampaio V. Coelho  CONCEDENTE 

Diretora Acadêmica  (assinatura e carimbo) 

 

 

 

 

Testemunha da FADMINAS  Testemunha da CONCEDENTE 

Nome:  Nome: 

CPF:  CPF: 

 


