UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Instituto de Computação
Coordenadoria de Extensão
Regras Gerais do Programa Summer Internship IC/Unicamp 2022
1. Lei e Normas da Universidade envolvidas nos programas de estágio
- Lei nº 11.788 de 25/09/2008: Lei de Estágio
- Resolução GR nº 75/2021: Regras para a realização de estágios pelos alunos de Graduação
*o estágio para alunos de pós-graduação não está regulamentado pela Unicamp, mas é regido pela PRPG
dentro da Lei nº 11.788 de 25/09/2008.

2. Empresas
As empresas parceiras serão convidadas pela Secretaria de Extensão a participarem do programa
Summer Internship através da disponibilização de vagas de estágio supervisionado, para o período de
dezembro de 2022 a fevereiro de 2023, aos alunos de graduação e pós-graduação do IC/Unicamp.
As propostas deverão ser encaminhadas ao email icext@unicamp.br no período de 01/09/2022 a
30/09/2022 e deverão descrever:
- Características da Empresa
- Áreas de interesse
- Objetivos do estágio
- Remuneração proposta
- Cronograma de atividades
- Vantagens adicionais, se houver (e.g. vale transporte, alimentação entre outros)
As empresas que ofertarem vagas serão as responsáveis pelo processo seletivo dos candidatos e
registro dos Termos de Compromisso e de Estágio perante o SAE, no caso de alunos de graduação, e
a PRPG (através de formulário padrão em anexo), no caso de alunos de pós-graduação.
3. Para alunos de graduação
3.1 O SAE é o órgão gerenciador de estágios na Unicamp de alunos de Graduação;
3.2 O aluno que já recebe bolsa via SAE deve verificar junto a este órgão, a depender do tipo de
bolsa recebida, se poderá ser contemplado no Summer Internship com uma bolsa de estágio;
3.3 Não há CP mínimo para realizar estágio de verão;
3.4 As horas de estágio podem ser aproveitadas nas disciplinas de verão. Neste caso, deverão ser
respeitados os CPs mínimos: para MC019, CP≥0,4 e para MC020, CP≥0,7. É responsabilidade do
aluno interessado acompanhar o calendário de matrículas da DAC para tal;
3.5 O aluno pode iniciar o estágio antes da matrícula na disciplina (ex. dezembro);

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Instituto de Computação
Coordenadoria de Extensão
3.6 A empresa deve realizar seu cadastro no site do SAE (www.sae.unicamp.br/estagios) e assinar
o Termo de Convênio da Universidade e, após, gerar o Termo de Compromisso de Estágio (opção
“cadastrar estagiário”);
3.7 O Coordenador de Curso de Graduação é o responsável pela autorização do estágio;
3.8 O aluno e a empresa deverão apresentar, ao término do período, Relatório Final de Estágio e
Avaliação Final de Estagiário, respectivamente, via sistema SAE;
3.9 Para dúvidas quanto ao cadastro ou emissão dos Termos, entrar em contato via
estágios@sae.unicamp.br;
3.10 O período de inscrição no programa é de 01/10/2022 a 28/10/2022 via formulário disponível
no site ic.unicamp.br/extensao/summer-internship;
3.11 É responsabilidade do aluno encaminhar documentação adequada para inscrição,
acompanhar os prazos do programa, verificar emails de comunicação e dar devolutivas às
empresas que entrarem em contato com o aluno, sob pena de desqualificação no Programa
Summer Internship.
4. Para alunos de Pós-Graduação
4.1 A PRPG é o órgão gerenciador de estágios na Unicamp para alunos de Pós;
4.2 O aluno deve obter autorização de seu orientador para inscrição no processo;
4.3 O objetivo da participação é realizar um estágio que contribuirá com a formação de pósgraduação do aluno, de forma a agregar conhecimento prático no tópico de seus trabalhos de
pesquisa;
4.4 Não é obrigatório que o aluno atue em uma empresa que faz pesquisa, mas a experiência do
estágio deve ter relação com seu projeto de mestrado/doutorado, de forma a contribuir na tese e
na sua formação;
4.5 A carga horária máxima é de 6 horas diárias e 30 semanais;
4.6 É obrigatório que estagiário esteja assegurado contra acidentes pessoais;
4.7 Documentos necessários (formulários padrão em anexo):
- Termo de Autorização do Orientador: assinado pelo orientador do aluno candidato
- Termo de compromisso de estágio: assinado pelo Aluno, Orientador, Coordenação do
Programa e a PRPG – Formulário Padrão PRPG
- Termo de Convênio de Estágio: assinado pelo IC (Orientador e Coordenador do Programa),
PRPG e a Empresa
4.8 No Relatório Final de Estágio, o aluno deverá elencar os elementos do estágio desenvolvido
que se relacionam com seu tema de pesquisa e o mesmo deverá ter ciência do orientador;
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4.9 O período de inscrição no programa é de 01/10/2022 a 28/10/2022 via formulário disponível
no site ic.unicamp.br/extensao/summer-internship;
4.10 É responsabilidade do aluno encaminhar documentação adequada para inscrição,
acompanhar os prazos do programa, verificar emails de comunicação e dar devolutivas às
empresas que entrarem em contato com o aluno, sob pena de desqualificação no Programa
Summer Internship.
5. Dúvidas e casos omissos
Dúvidas e casos omissos a este regramento deverão ser encaminhados à Coordenadoria de Extensão
(icext@unicamp.br) para orientação e resolução, consultadas as instâncias cabíveis quando
necessário.
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Formulário de autorização do orientador
Eu,______________________________________ na condição de Orientador do aluno de
(Mestrado/Doutorado) _______________________________ , RA _________

autorizo a

participação do referido aluno no Programa de Estágio de Verão – Summer Internship do Instituto
de Computação da Unicamp no ano de 2022.

Declaro estar ciente de que o objetivo da participação é de realizar um estágio que contribuirá
com a formação de pós-graduação do aluno, de forma a agregar conhecimento prático no tópico
de seus trabalhos de pesquisa.

Caso seja contemplado com uma vaga no programa, fica o aluno condicionado à apresentação de
um Relatório Final de Estágio, de forma a elencar os elementos do estágio desenvolvido que se
relacionam com seu tema de pesquisa. Tal relatório será submetido para minha ciência e
aprovação da PRPG/Unicamp.

(Nome do Orientador)
Data: ___ / ___ / 2022

TERMO DE COMPROMISSO ESTÁGIO

PARTE CONCEDENTE
Razão Social:
CNPJ:
Ramo de Atividade:
Endereço:
Cidade:
Estado:
CEP:
Fone:
FAX:
Email:
Representado por:
Supervisora de estágio:
ESTAGIÁRIO
Nome:
Curso:
Vigência do estágio:
Área do estágio:
Carga Horária Semanal:

Cargo:
Cargo:

RA:

Valor da bolsa:

A Instituição mencionada, denominada Parte Concedente, o Estagiário, ambos acima qualificados, tendo como Interveniente a Universidade
Estadual de Campinas – Unicamp, firmam o presente Termo de Compromisso para a realização de estágio com fundamento na Lei nº 11.788, de
25.09.08, e, ainda, de acordo com a normas da Unicamp, especialmente com o disposto na Resolução GR nº ____/20__, mediante as condições a
seguir estipuladas:
1. A Parte Concedente designará um supervisor que acompanhará o Estagiário nas suas atividades.
2. O estagiário se obriga a cumprir as normas e os regulamentos internos da Parte Concedente, bem como manter total sigilo em relação a
quaisquer dados ou informações a que venha a ter acesso em razão de sua atuação respondendo pelas perdas e danos ocasionados pelo seu
descumprimento.
3. O presente Termo terá sua vigência automaticamente revogada quando ocorrer, por parte do Estagiário, o descumprimento de quaisquer de suas
cláusulas, a conclusão ou abandono do curso ou o trancamento de matrícula.
4. O aluno deverá comunicar à Interveniente e à Parte Concedente, por escrito, o trancamento, abandono ou conclusão do curso.
5. O Plano de Estágio, que descreve as atividades a serem executadas pelo Estagiário, bem como as condições do estágio integra o presente Termo,
como Anexo I.
6. Quando houver Bolsa de Complementação Educacional, esta será paga pela Parte Concedente ao Estagiário.
7. A Parte Concedente providenciará para que o Estagiário esteja segurado contra acidentes pessoais pela apólice de seguro nº ____________ __ da
Companhia Seguradora _______________________________
.
8. No final de cada período de estágio, o Estagiário deverá apresentar à Interveniente o Relatório de Estágio.
9. O presente Termo de Compromisso poderá ser prorrogado de acordo com as normas da Interveniente, mediante Termo de Compromisso.
10. O Estágio poderá ser denunciado por iniciativa de qualquer das Partes, mediante comunicação escrita com antecedência de 05 (cinco) dias.
11. Assim compromissados, firmam o presente Termo de Compromisso em 03 (três) vias, com a interveniência da Unicamp, e segundo a legislação
não acarretará vínculo empregatício nem previdenciário com a Parte concedente ou com a Instituição de Ensino.

Data:
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ESTAGIÁRIO
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PLANO DE ATIVIDADES
ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ESTÁGIO:
Horário do Estágio:
Benefícios:

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO:

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

UNIDADE CONCEDENTE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ESTAGIÁRIO

-
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TERMO DE CONVÊNIO PARA A CONCESSÃO DE ESTÁGIOS

UNIDADE CONCEDENTE
Razão Social:
CNPJ:
Ramo de Atividade:
Endereço:
Cidade:
Estado:
CEP:
Fone:
FAX:
Email:
Representado por:

Cargo:

UNIDADE DE ENSINO
Razão Social: Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP
CNPJ:46.0680425/0001-33
Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, s/nº - Distrito de Barão Geraldo
Cidade: Campinas Estado: São Paulo, SP
CEP: 13083-970
Representado por: Prof. Dr. Marcelo Knobel
Cargo: Reitor
Contato: Pró-Reitoria de Pós-Graduação-PRPG
Fone: (19) 3521-4954/3521-4963
Email: atd.prpg@reitoria.unicamp.br

Pelo presente instrumento jurídico, as partes acima mencionadas celebram convênio para a realização de estágios com fundamento na Lei nº
11.788, de 25.09.2008, e, ainda, de acordo com as normas da Unicamp, especialmente com o disposto na Resolução GR _____/20__, mediante
as seguintes cláusulas e condições:
1. Este convênio tem como objetivo estabelecer as condições indispensáveis para a concessão de estágio de complementação do ensino e da
aprendizagem, a alunos regularmente matriculados na Unicamp e com efetiva frequência em seus cursos.
2. O estágio deve propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem e ser planejado, executado, acompanhado e avaliado em
conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, visando a integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento
técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, não acarretando qualquer vínculo de caráter empregatício.
3. A realização dos estágios dependerá da prévia formalização, em cada caso, do competente Termo de Compromisso de Estágio, entre a Parte
Concedente e o aluno, com a interveniência obrigatória da Unicamp
§ 1º O Termo de Compromisso deverá ser acompanhado do Plano de Estágio com a descrição das atividades a serem realizadas pelo estagiário.
§ 2º – Os Termos de Compromisso de Estágio deverão fazer referência expressa ao presente convênio, ao qual se vinculam para todos os efeitos
legais.
§ 3º - Caberá a Unicamp estabelecer normas e procedimentos para o cumprimento do estágio.
4. A jornada de atividade em estágio, que não poderá exceder, no máximo, 30 (trinta) horas semanais e 06 (seis) horas diárias; ou de, no máximo,
40 (quarenta) horas semanais e 08 (oito) horas diárias para estágios relativos a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não
estão programadas aulas presenciais, desde que autorizado pelo Orientador e Coordenador de Pós-Graduação do curso, e, será cumprida em
horário estabelecido pela Parte Concedente, sem prejuízo das atividades escolares do estagiário.
5. A Parte Concedente reserva-se o direito de efetuar prévia seleção dos alunos candidatos a vagas disponíveis, observando sempre as suas
áreas de interesse e às relacionadas aos respectivos cursos.
6. A Parte Concedente, assim como a Unicamp, proporcionará todas as condições visando facilitar o acompanhamento, a supervisão e a avaliação
do estágio.
§ 1º - A orientação do estágio, em seus aspectos acadêmicos, é realizada exclusivamente pela Unicamp por meio do professor orientador, sendo
este o responsável acadêmico pelo aluno junto ao Curso de Pós-Graduação e designado pela respectiva Comissão de Pós-Graduação ou
Coordenação do Programa de Pós-Graduação entre o Corpo Docente da Unidade de Ensino.
§ 2º - A supervisão do estágio pela Parte Concedente é realizada exclusivamente por meio do supervisor de estágio que é o responsável pelo
estagiário junto à Parte Concedente do estágio, designado pelo representante da mesma dentre seus profissionais.
§ 3º - O estágio será avaliado ao final de cada período letivo, pela Comissão de Pós-Graduação ou pela Coordenação do Programa de PósGraduação por meio de: Relatório individual elaborado pelo aluno com anuência do supervisor do estágio na parte concedente e de seu orientador
na UNICAMP.
7. O estagiário deverá estar segurado contra acidentes pessoais, providenciado pela Parte Concedente.
8. A qualquer tempo, mediante denúncia expressa por iniciativa de qualquer das partes, o presente instrumento poderá ser rescindido mediante
comunicação escrita com, pelo menos, 30 dias de antecedência, sem prejuízo dos compromissos assumidos.
Parágrafo único: Ocorrendo a denúncia, a Parte Concedente informará os alunos que só poderão permanecer em estágio até a data de término
prevista no respectivo Termo de Compromisso, sem possibilidade de prorrogação.
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9. O presente convênio vigorará pelo prazo de 5 anos a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, automaticamente, por iguais
períodos sucessivos.
10. Fica eleito o Foro da cidade de Campinas para dirimir quaisquer dúvidas deste Convênio.
Estando assim justas e contratadas, firmam o presente convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma.
Campinas,
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