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Resolução nº 01/2009 
 

Dispõe sobre as normas para 
contratação de estagiários pela Fundação 
de Desenvolvimento da Unicamp – 
FUNCAMP. 

 
  A Diretoria Executiva da Funcamp, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
considerando a necessidade de estabelecer nova regulamentação para atividades de 
estagiários em vista da Lei nº 11.788/2008, 
 

RESOLVE: 

Artigo 1º  - Em virtude das atividades de gestão administrativa de convênios e contratos de 
interesse da Unicamp, a Funcamp poderá oferecer estágio mediante solicitação do executor 
do convênio, obrigatório ou não obrigatório, aos alunos regularmente matriculados em curso 
de instituição de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de 
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos. 

Artigo 2º -  Considera-se estágio as atividades de complementação do ensino e de 
aprendizagem social, profissional e cultural, em consonância com os currículos, programas 
e calendários escolares, visando à qualificação dos futuros profissionais para o ingresso no 
mercado de trabalho. 

§ 1º - Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária 
é requisito para aprovação e obtenção de diploma. 

§ 2º - Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à 
carga horária regular e obrigatória. 

Artigo 3º - O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, devendo o 
estagiário comprovar sua matrícula e a frequência regular no curso de educação superior, 
de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do 
ensino fundamental.  

Artigo 4º -  Para a concretização e definição do estágio é necessária a celebração de 
acordo de cooperação entre a FUNCAMP e as instituições de ensino ou agentes de 
integração, no qual estarão previstas as condições de realização do estágio. 

Artigo 5º -  A realização do estágio dar-se-á somente mediante a assinatura prévia de termo 
de compromisso celebrado entre a FUNCAMP, o estudante e a instituição de ensino ou 
agente de integração. 

Parágrafo único  – No caso de o estudante ser absoluta ou relativamente incapaz, o termo 
de compromisso será assinado por seu representante legal. 
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Artigo 6º -  O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha 
a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio transporte, na 
hipótese de estágio não obrigatório, custeados pelo convênio ao qual se vinculará o 
estagiário.  

Parágrafo único –  O valor correspondente ao auxílio transporte estará disponível no site da 
Funcamp (www.funcamp.unicamp.br). 

Artigo 7º -  A bolsa a ser concedida deverá estar em conformidade com o plano de 
aplicação do convênio, ou na ausência deste, com o valor estabelecido pelo executor do 
convênio e será paga no 4º dia útil subsequente, observada a disponibilidade financeira do 
projeto envolvido. 

Parágrafo único  – Caso o valor correspondente à bolsa paga ao estagiário ultrapasse a 
faixa de isenção prevista no Regulamento do Imposto de Renda Retido na Fonte, haverá 
incidência do mesmo, conforme tabela vigente por ocasião de seu pagamento.  

Artigo 8º -  A duração de atividades em estágio, a ser cumprida pelo estudante e fiscalizada 
pelo executor do convênio, deverá compatibilizar-se com seu horário escolar e com o 
horário do local onde irá realizar o estágio, observados os seguintes limites: 

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação 
especial e dos anos finais de ensino fundamental, na modalidade profissional de educação 
de jovens e adultos; 

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino 
superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular, acrescida de 
15 (quinze) minutos diários de descanso. 

§ 1º - O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não 
estão programadas aulas presenciais, poderá implicar em atividades por até 40 horas 
semanais, desde que isto esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de 
ensino. 

§ 2º - Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, 
de acordo com o estipulado no Termo de Compromisso, nos períodos de avaliação, a carga 
horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, sem compensação de horas 
reduzidas e mantido o valor de eventual contraprestação, sob a responsabilidade de 
controle do executor do convênio ou pessoa por ele designada. 

Artigo 9º -  A duração do estágio não poderá exceder a 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário portador de deficiência. 

Parágrafo único -  Eventual prorrogação do estágio, respeitado o prazo máximo 
estabelecido no “caput” deste artigo, está condicionada à vigência do convênio ao qual 
esteja vinculado. 

Artigo 10º –  É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tiver duração igual ou 
superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado 
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preferencialmente durante suas férias escolares, mediante o prévio preenchimento de 
formulário disponível no site da Funcamp (www.funcamp.unicamp.br). 

 § 1º - No caso de ser remunerado o estágio, a bolsa ou outra forma de contraprestação 
será mantida no período de recesso. 

§ 2º - Os períodos de recesso para os estágios com duração inferior a um ano serão 
calculados proporcionalmente, conforme a tabela abaixo: 

 

Duração do 
estágio (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Duração do 
recesso (dias) 

3 5 8 10 13 15 18 20 23 25 28 30 

 
§ 3º - É obrigatória a concessão do recesso antes do término do período do estágio, 
cabendo a sua fixação quando da solicitação de contratação pelo executor do convênio e 
eventual desligamento anterior ao prazo de vigência pré-estabelecido implicará na 
concessão proporcional estabelecida na tabela acima.  

Artigo 11º –  O estagiário deverá estar segurado contra acidentes pessoais e a despesa 
correspondente será suportada pelo convênio ao qual estará vinculado. 

Artigo 12º –  A supervisão e orientação das atividades do estagiário será realizada 
diretamente pelo executor do convênio que solicitou sua contratação ou pessoa por ele 
designada. 

Artigo 13º –  O estagiário deverá apresentar relatório das atividades desenvolvidas ao 
executor do convênio, como periodicidade mínima de 6 (seis) meses, a fim de se verificar o 
atendimento dos objetivos do estágio, e enviará o relatório à Funcamp, que o encaminhará 
à instituição de ensino. 

Artigo 14º –  Por ocasião do desligamento do estagiário, a Funcamp entregará termo de 
realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e 
avaliação de desempenho. 

Artigo 15 º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
as disposições em contrário, especialmente a Resolução da Diretoria Executiva da 
Funcamp  nº 05/2007. 

Campinas, 14 de janeiro de 2009. 
 
 

Roberto Rodrigues Paes 
Diretor Executivo  

Fundação de Desenvolvimento da Unicamp – Funcamp 
 

• Original assinado. 

• Diretoria Executiva - Reunião realizada em 22/04/2009 


