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CONVENIO N° 06/2013/UNIR QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A FUNDACAO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDONIA — UNIR E A SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAcA0 - SEDUC, PARA OS FINS 
QUE ABAIXO ESPECIFICAM. 

PARTICIPES: 

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA — UNIR, Pessoa Juridica de 
Direito Pak() Interno, criada pela Lei n.° 7.011, de 08 de julho de 1982, inscrita no CNPJ/MF sob, 
o n.° 04.418.943/0001-90, corn sede a Av. Presidente Dutra, n° 2965, Centro, nesta Capital,' 
doravante denominada simplesmente UNIR, neste ato representada por sua Magnifica Reitora, 
Prof. De. MARIA BERENICE ALHO DA COSTA TOURINHO, brasileira, RG n° 353359- 
SSP/RO, CPF n°. 111.999.772-87, residente dpmiciliada na Rua Rafael Vaz e Silva 2054, Bairro 
Sao Cristovao, Porto Velho RO, 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDUC, Pessoa Juridica de Direito Palk°, 
inscrita no CNPJ sob o n° 04.564.530/0001-13, estabelecida no Palacio Rio Madeira - Edificio 
Guapore, rua Padre Chiquinho s/n° Centro, Porto Velho, doravante denominada simplesmente 
SEDUC, neste ato representado por seu Excelentissimo Secretario de Estado de Educacao Sr. 
EMERSON SILVA CASTRO, Cadastro RG: 334592 SSP/RO, CPF: 348.502.362-00, 
RESOLVEM na melhor forma de direito, resolvem - celebrar o presente CONVENIO para o 
desenvolvimento de programa de estagio obrigatorio nao remunerado, a ser realizado no ambito das 
escolas estaduais de Rondonia, em conformidade corn a Lei Federal n° 11.788, de 25 de setembro 
de 2008, corn base nos documentos constantes dos autos do processo administrativo n° 
23118.000193/2012-29, sujeitando-se, os participes, mediante clausulas e condiceies a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Convenio entre os partfcipes, visando proporcionar, aos 
academicos regularmente matriculados nos cursos' de Graduacao da Fundavan Universidade 
Federal de RondOnia — UNIR, a realizacao de estagio curricular obrigatOrio nao remunerado, no 
ambito das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado de Rondonia, para a complementacao de 
sua formacao humana e profissional do academico sob a supervisao de professor da escola e 
orientacao de professores da Universidade, cuja carga horaria é requisito de aprovacao e obtencao 
de diploma, atendendo tambem ao disposto na Lei n° 11.788, de 2008. 
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.CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAcOES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
RONDONIA - UNIR 

A Fundacao Universidade Federal de Rondfinia - UNIR comprometer-se-d: 
I - avaliar as instalaeOes da parte concedente do estagio e sua adequaedo a formaedo cultural e 
profissional do educando; 
II - indicar professor orientador como responsavel pelo acompanhamento, supervisao e avaliacao 
das atividades; 
III - celebrar e cumprir o Termo de Compromisso corn o educando e corn a SEDUC, em 03 (tres) 
vias, indicando as condicees de adequaedo do estagio a proposta pedag6gica do curso, a etapa e 
modalidade da formaedo academica do estudante e ao horario e calendario academico; 
IV - elaborar o plano de atividades de estagio, em comum acordo das 3 (tres) partes, o qual sera 
incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos a medida que for avaliado, 
progressivamente, o desempenho do estudante. 
V - apresentar o estagiario a instituiedo Concedente, atraves do professor orientador por pleio de 
officio pore seu respectivo departamento, atendendo aos itens III e IV; 
VI - orientar, supervisionar e avaliar os estagiarios, bem coma de sua formaedo tecnica e 
pedag6gica; 
VII 	 exigir do estagiario a apresentaedo periodica de relatorio das atividades, em prazo nao 
superior a 06 (seis) meses, do qual devera constar visto do supervisor da instituicao de ensino e do 
orientador da parte concedente; 
VIII - providenciar seguro de acidente pessoal em favor dos estagiarios, promovend6' de forma 
imediata a comprovaedo da contrataedo do seguro a SEDUC; 
IX - observar os regulamentos da legislacao vigente acerca dos estagios obrigat6rios; 
X - comunicar A SEDUC, no inicio do periodo letivo, as datas das avaliaeOes acadernicas. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAcOES DA SEDUC 
A SEDUC-RO comprometer-se-d: 

I - proporcionar condieOes para a boa execuedo do Convenio; 
II - ofertar instalaeoes que tenham condieOes de proporcionar ao educando atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural, observando o estabelecido na legislacao relacionada 
sande e seguranea no trabalho; 
III - receber em suas escolas, acompanhar, orientar, supervisionar e avaliar os estagiarios oriundos' 
da FundacAo Universidade Federal de Rondonia - UNIR; 
IV indicar um professor, corn formaedo ou experiencia profissional dentr6 das condieOes exigidas 
por cada Curso, para, supervisao do estagio, com comprovacao por meio de vistos nos relatOrios das 
atividades; 
V - proporcionar experiencia pratica na linha de formacdo dos acadernicos, devidamente 
matriculados e com frequencia regular na FundacAo Universidade Federal de Rondonia - UNIR 
visando proporcionar complementaedo de ensino e aprendizagem a estudantes da educaeao 
superior, por meio de experiencia pratica para aperfeieoamento tecnico, cultural e cientifico e 
melhoria no relacionamento human; 
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VI - assegurar que as atividades desenvolvidas pelo estagiario sejam aquelas previstas em seu Plano 
de Atividade de Estagio; 
VII - efetuar controle de assiduidade do estagiario, conforme seu Plano de Atividade de Estagio; 
VIII por ocasiao do desligamento do estagiario, entregar termo de realizacao do estagio corn 
indicacao resumida das atividades desenvolvidas, corn sua respectiva carga horaria; 
IX - disponibilizar sempre que necessario para a Fundacao Universidade Federal de Rondonia - 
UNIR informacOes relativas as atividades desenvolvidas pelos estagiarios nas escolas. 

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAcOES DO ESTAGIARIO 
Sem prejuizo do disposto nas demais clausulas deste instrumento, os estagiarios 

obrigam-se especialmente ao seguinte: 
I - estar regularmente matriculado na instituicao de ensino, com frequencia regular, conforme 
declaracao especifica expedida pela DIRCA/UNIR; 
II - atuar com selo e dedicacao na execucao de suas atribuicOes, de forma a evidenciar o 
desempenho satisfatorio nas avaliacoes periodicas a serem realizadas pelo supervisor e o orientador 
de estagio; 
III - cumprir fielmente todas as instruceies, recomendacOes de normas relativas ao estagio, 
emanadas da UNIR e da Concedente, em especial as constantes do Plano de Atividades de Estagio; 
IV - manter total reserva em relacao a quaisquer dados ou informaceies a que venha ter acesso em 
razao de sua atuacao no cumprimento do estagio, nao as repassando a terceiros sob qualquer forma 
ou pretexto, sem previa autorizacao formal da Concedente, independentemente de se tratar ou nao 
de informacao reservada, confidencial ou sigilosa; 
V - responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuizo que venha a causar ao patrimOnio da 
Concedente por dolo ou culpa; 
VI - manter assiduidade e aproveitamento escolar satisfatorio, em relacao ap curso/programa de que 
se trata a clausula segunda, durante a vigencia do estagio; 
VII - manter conduta compativel com a arca, os bons costumes e a probidade administrativa no 
desenvolvimento do estagio, evitando as praticas de a,tos que caracterizem falta grave; 
VIII - elaborar e entregar a Coordenacao de origem e, quando solicitado, a Concedente, relatOrio 
sobre seu estagio, na forma e prazo estabelecidos. 
IX - cumprir suas horas diarias de estagio, de acordo corn a necessidade do orgao, sem prejuizo das 
atividades discentes na universidade. 

CLAUSULA QUINTA - DA JORNADA DE ATIVIDADES 
A jornada de atividades sera definida em comum acordo entre a SEDUC, FundacAo 

Universidade Federal de Rondonia - UNIR e o estagiario, devendo constar do termo de 
compromisso ser compativel corn as atividades escolares e nao ultrapassar: 

I -- 4 (quatro) horas diarias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educacao especial 
e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educacao de jovens e 
adultos; 
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II — 6 (seis) horas diarias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da 
educacao profissional de nivel medio e do ensino medio regular. 

§ 1 2  0 estagio relativo a cursos que alternam teoria e pratica, nos periodos em que nab estao 
programadas aulas presenciais, podera ter jornada de ate 40 (quarenta) horas semanais, desde que 
isso esteja previsto no projeto pedagogic° do curso e da instituicdo de ensino. 

§ 2° Durante os periodos oficiais de avaliacdo de aprendizagem, periOdicos ou finais, por parte da 
Fundacao Universidade Federal de Rondonia — UNIR, a carga horaria do estagio sera reduzida 
pelo menos a metade. 

CLAUSULA SEXTA — DA EXTINcA0 DO ESTAGIO 
A relacdo de estagio sera extinta: 

I — autornaticamente, ao termino previsto no respectivo Termo de Compromisso; 
II — pela conclusao ou desligamento do academic° da Fundacio Universidade Federal de 
Rondonia - UNIR; 
III — pela interrupcao do curso na instituicao de ensino a que .pertenca o estagiario; 
IV — a pedido do estagiario, a interesse e conveniencia da SEDUC ou da Fundacao Universidade 
Federal De Rondonia - UNIR, inclusive se comprdvado rendimento insatisfatorio, depois de 
decorrido metade do periodo previsto para o estagio; 
V — ante o descumprimento, pelo estagiario, de clausula deste Convenio ou do respectivo termo de 
•compromisso; 
§ 1° Na ocorrencia de qualquer da hip6tese prevista no item V, a SEDUC comunicara a Fundacao 
Universidade Federal de RondOnia - UNIR, no prazo de 15 (quinze) dins, a contar da ciencia do 
fato; 
§ 2° A Fundacao Universidade Federal de Rondonia - UNIR fica obrigada a comunicar a 
SEDUC, por escrito, o desligamento do aluno, qualquer que seja o motivo, bem como a conclusao 
do curso. 

CLAUSULA SETIMA — DA GRATUIDADE 
0 presente instrumento no gera onus financeiro para nenhuma das partes 

conveniadas. 
§ 1° E vedado cobrar do aluno participante qualquer especie de taxa para a realizacao do estagio 
obrigatorio. 
§ 2° Toda a atividade realizada pelo estagiario é em funcao de sua formacab humana e pratica 
profissional, nao gerando qualquer obrigacao de remuneracao por parte da SEDUC. 

CLAUSULA OITAVA — DO VIN" CULO 
Os estagiarios nao terdo, para quaisquer efeitos, vinculo empregaticio com as partes aqui 

conveniadas. 
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Prof. P ra. Maria Berenice Alho da C. Tours 
Reitora d Universidade Federal de Rondonia .— UNIR 
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CLAUSULA NONA — DA VIGENCIA 
0 presente Convenio tera vigencia a partir da data de sua assinatura, por urn periodo 

de 5 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por igual period°. 

CLAUSULA DECIMA — DA ALTERAcA0 
Este Convenio podera ter suas clausulas alteradas mediante acordo entre as partes, 

por mein de Termo Aditivo, exceto quando a alteraedo envolver modificaeao no objeto. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA DENONCIA 
Este Convenio podera ser denunciado pelos participes, a qualquer tempo, desde que 

haja comunicaeao previa por escrito de, no minimo, 30 (trinta) dias. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO FORO 
Fica eleito o foro de Porto Velho para dirimir as questOes decorrentes da execueao 

deste Convenio, corn renAncia expressa de qualquer outro. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA, — DAS DISPOSIcOES GERAIS 
Este Convenio e regulado pela Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. 
E por estarem de acordo, firmam o presente Convenio em 03 (tees) vias de igual teor 

e forma para que surta seus juridicos e legais efeitos, ficando duas vias corn a Fundacao 
Universidade Federal de Rondonia — UNIR, uma via corn a SEDUC. 

Porto Velho, 07 de outubro de 2013. 
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