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Presidêríciada República
Casa Civil
para
Jurídicos
Subchefia Assunto_e
DE2008.
LEINO11.788.
DE 25 DESETEMBRO
alteraa redação
Dispõesobreo estágiode estudantes;
das Leisdo Trabalhodo art. 428 da Consolidação
ne 5.452,de 1e de
CLT, aprovadapelo Decreto-Lei
de
20 de dezembro
a
Lei
ne
9.394,
de
maiode 1943,'e
de
1996;revogaas Leisne 6.494,de 7 de dezembro
1977,e 8.859,de 23 de marçode 1994,o parágrafo
de
únicodo art.82d'àLeins9.394,de 20 de dezembro
ne
2.16441,
de
Medida
Provisória
1996,e o art.6s da
24 de agostode 2001;e dá outrasprovidêncías.
DA REPÚBLICAFaçosaberque o CongressoNacionaldecretae eu sancionoa
O PRESIDENTE
seguinte
Lei:
Ì
CAPíTULOI
;'
E RELAçÕES"dE
eSrnCtO
CTnSSTFTCAçÃO
DA DEFTNTçÃO,
quevisa
no ambiente
de trabalho,
desenvolvido
escolarsupervisionado,
Art.1e Estágioé atoeducativo
para o trabalhoprodutivode educandosque estejamfreqüentando
o ensinoregularem
à preparação
de ensinomédio,da educaçãoespeciale dos
de educaçãosuperior,de educaçãoprofissional,
instituições
profissional
da educação
de jovense adultos.
na modalidade
anosfinaisdo ensinofundamental,
do curso,além de integraro itinerárioformativodo
S 1e O estágiofaz partedo projetopedagógico
educando.
própriasda atividadeprofissional
e à
de competências
S 2e O estágiovisa ao aprendizado
do educandoparaa vidacidadãe parao trabalho.
objetivando
o desenvolvimento
contextualização
curricular,
das diretrizes
conformedeterminação
Art. 2e O estágiopoderáser obrigatórioou não-obrigatorio,
do curso.
e áreade ensinoe do projetopedagogico
curriculares
da etapa,modalidade
é aqueledefinidocomotal no projetodo curso,cujacargahoráriaé requisito
$ 19 Estágioobrigatório
paraaprovação
e obtençãode diploma.
acrescida
à cargahorária
opcional,
comoatividade
é aqueledesenvolvido
$ 2e Estágionão-obrigatório
regulare obrigatória.
S 3e As atividadesde extensâo,de monitoriase de iniciaçâocientíficana educaçãosuperior,
peloestudante,somentepoderãoser equiparadas
ao estágioem casode previsãono projeto
desenvolvidas
pedagógico
do curso.
Art. 3e O estágio,tantona hipótesedo S 1s do art.2s destaLei quantona previstano S 2e do mesmo
requisitos:
os seguintes
de qualquer
natureza,
observados
nãocriavínculoempregatício
dispositivo,
| - matrículae freqüênciaregulardo educandoem curso de educaçãosuperior,de educação
na modalidade
profissional,
especial
e nosanosfinaisdo ensinofundamental,
de ensinomédio,da educação
pelainstituição
profissional
de ensino;
da educação
dejovense adultose atestados
do estágioe a
entreo educando,a parteconcedente
ll - celebração
de termo de compromisso
instituição
de ensino;
desenvolvidas
no estágioe aquelasprevistasno termode
lll - compatibilidade
entreas atividades
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compromisso.
escolarsupervisionado,
deveráter acompanhamento
efetivopelo
S 19 O estágio,comoato educativo
professor
orientador
porvistosnos
da instituição
de ensinoe porsupervisor
da parteconcedente,
comprovado
relatórios
referidosno incisolV do caputdo art.7s destaLeie pormertçãode aprovaçãofinal.
de qualquerdos incisosdesteartigoou de qualquerobrigação
contidano
S 2s O descumprimento
termode compromisso
caracteriza
vínculode empregodo educando
coma parteconcedente
do estágiopara
todosos finsda legislação
trabalhista
e previdenciária.
Art. 49 A realizaçâode estágios,nos termos desta Lei, aplica-seaos estudantesestrangeiros
regularmente
matriculados
no País,autorizados
observado
o prazodo
em cursossuperiores
ou reconhecidos,
vistotemporário
na formada legislação
de estudante,
aplicável.
Art. 5e As instituições
de ensinoe as partescedentesde estágiopodem,a seu critério,recorrera
jurídico
públicos
e privados,
mediante
condições
acordadas
em instrumento
serviços
de agentesde integração
com recursospúblicos,a legislaçãoque
apropriado,
devendoser observada,no caso de contratação
estabelece
as normasgeraisde licitação.
do
do instituto
comoauxiliares
no processo
de aperfeiçoamento
$ 1o Cabeaosagentesde integração,
estágio:
\
| - identificar
oportunidades
de estágio;
de realização;
ll - ajustarsuascondiçÕes
lll- fazero acompanhamento
administrativo;
pessoais;
negociação
de seguroscontraacidentes
lV - encaminhar
V - cadastraros estudantes.
pelosserviços
a títulode remuneração
S 2s É vedadaa cobrançade qualquervalordos estudantes,
referidos
nosincisosdesteartigo.
paraa
civilmente
se indicaremestagiários
serãoresponsabilizados
5 a0 Os agentesde integração
paracadacurso,assim
curricularestabelecida
com a programação
realizaçáo
de atividadesnão compatíveis
paraas quaisnãohá previsão
de estágiocurricular.
matriculados
em cursosou instituições
comoestagiários
organizado
a partirde cadastrode partescedentes,
Art. 6s O localde estágiopodeser selecionado
pelos
pelasinstituições
integração.
agentes
de
de ensinoou
CAPíTULO
II
DEENSTNO
DA TNSTTTUTÇAO
de ensino,em relaçãoaosestágiosde seuseducandos:
dasinstituições
Art.7s Sãoobrigações
legal,
ou assistente
com o educandoou com seu representante
| - celebrartermode compromisso
de
indicandoas condições
quandoele for absolutaou relativamente
incapaz,e com a parteconcedente,
da formaçãoescolardo
do curso,à etapae modalidade
adequação
do estágioà propostapedagógica
escolar;
e ao horárioe calendário
estudante
do estágioe sua adequaçãoà formaçãoculturale
da parteconcedente
ll - avaliaras instalações
profissional
do educando;
pelo
no estágio,como responsável
da área a ser desenvolvida
lll - indicarprofessororientador,
dasatividades
do estagiário;
acompanhamento
e avaliação
periódica,
em prazonãosuperiora 6 (seis)meses,de relatorio
a apresentação
lV - exigirdo educando
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dasatividades;
V - zelar pelocumprimento
do termode compromisso,
reorientando
o estagiárioparaoutrolocalem
casode descumprimento
de suasnormas;
Vl - elaborar
normascomplementares
e instrumentos
de avaliação
dosestágios
de seuseducandos;
Vll - comunicar
à parteconcedente
do estágio,no iníciodo períodoletivo,as datasde realização
de
avaliações
escolaresou acadêmicas.
Parágrafo
único.O planode atividades
do estagiário,
elaborado
em acordodas 3 (três)partesa que
por meiode
se refereo incisoll do caputdo art. 3e destaLei, será incorporado
ao termode compromisso
progressivamente,
aditivos
à medidaquefor avaliado,
o desempenho
do estudante.
Art. 8e É facultadoàs instituições
de ensinocelebrarcom entêspúblicose privadosconvêniode
concessãode estágio,nos quais se explicitemo processoeducativocompreendido
nas atividades
programadas
paraseuseducandos
e as condições
de quetratamos arts.6ea 14destaLei.
Parágrafo
de ensinoe a
único.A celebração
de convênio
de concessão
de estágioentrea instituição
parteconcedente
nãodispensa
do termode compromisso
de quetratao incisoll do caputdo art.
a celebração
3edestaLei.
III
CAPÍTULO
DA PARTEGONCEDENTE
jurídicasde direitoprivadoe os órgãosda administração
públicadireta,autárquica
e
Art.9s As pessoas
bemcomo
fundacional
do DistritoFederale dos Municípios,
de qualquer
dos Poderesda União,dos Estados,
profissionais
de fiscalização
registrados
em seusrespectivos
conselhos
liberaisde nívelsuperiordevidamente
profissional,
podemoferecer
as seguintes
obrigações:
estágio,
observadas
de ensinoe o educando,zelandopor seu
com a instituição
| - celebrartermo de compromisso
cumprimento;
quetenhamcondições
de aprendizagem
atividades
de proporcionar
ao educando
ll - ofertarinstalações
social,profissional
e cultural;
profissional
na áreade
ou experiência
de seuquadrode pessoal,
comformação
lll - indicarfuncionário
paraorientare supervisionar
até 10 (dez)estagiários
no cursodo estagiário,
desenvolvida
conhecimento
simultaneamente;
lV - contratarem favor do estagiáriosegurocontraacidentespessoais,cuja apóliceseja compatível
no termode compromisso;
comvaloresde mercado,conformefiqueestabelecido
do estágiocom indicação
entregartermode realizaçâo
do estagiário,
V - por ocasiãodo desligamento
de desempenho;
dosperíodos
e da avaliação
resumida
dasatividades
desenvolvidas,
quecomprovem
a relaçãode estágio;
documentos
da fiscalização
Vl - manterà disposição
de atividades,
mínimade 6 (seis)meses,relatório
de ensino,comperiodicidade
Vll - enviarà instituição
ao estagiário.
comvistaobrigatória
pelacontratação
do segurode que
a responsabilidade
Parágrafo
único.No casode estágioobrigatorio,
pelainstituição
de ensino.
serassumida
tratao incisolV do caputdesteartigopoderá,alternativamente,
CAPíTULO
IV
DOESTAGIARIO
de ensino,
de comumacordoentrea instituição
em estágioserádefinida
Art.10. A jornadade atividade
legal, devendoconstardo termo de
a parte concedentee o aluno estagiárioou seu representante
escolarese nãoultrapassar:
comas atividades
sercompatível
compromisso
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I - 4 (quatro)horasdiáriase 20 (vinte)horassemanais,
no casode estudantes
de educação
especial
e
'profissional
dosanosfinaisdo ensinofundamental,
na modalids6s
de educação
dejovense adultos;
ll - 6 (seis)horasdiáriase 30 (trinta)horassemanais,
no casode estudantes
da
do ensinosuperior,
profissional
educação
de nívelmédioe do ensinomédioregular.
S 1e O estágiorelativoa cursosque alternamteoriae prática,nos períodosem que não estão
programadas
poderáter jornadade até 40 (quarenta)
aulaspresenciais,
horassemanais,desdeque isso
estejaprevistono projetopedagógico
do cursoe da instituição
de ensino.
periódicas
ou finais,nosperíodos
de ensinoadotarverificações
de aprendizagem
S 2e Se a instituição
pelomenosà metade,segundoestipulado
no termode
de avaliaçâo,
a cargahoráriado estágioseráreduzida
paragarantir
do estudante.
compromisso,
o bomdesempenho
Art. 11. A duraçãodo estágio,na mesmaparteconcedente,
nãopoderáexceder2(dois)anos,exceto
quandose tratarde estagiárioportadorde deficiência.
que venha a ser
Art. 12. O estagiáriopoderáreceberbolsa ou outra forma de contraprestação
na hipótese
de estágionão
acordada,
sendocompulsória
a suaconcessão,
bemcomoa do auxílio-transporte,
obrigatorio.
\
e saúde,entreoutros,
relacionados
a transporte,:alimentação
concessão
de benefícios
S 1e A eventual
nãocaracteriza
vínculoempregatício.
comoseguradofacultativo
do RegimeGeralde
e contribuir
S 2s Poderáo educandoinscrever-se
Previdência
Social.
sempreque o estágiotenhaduraçãoigualou superiora 1 (um)
Art. 13. É assegurado
ao estagiário,
período
(trinta)
durantesuasfériasescolares.
de recessode 30
dias,a sergozadopreferencialmente
ano,
quandoo estagiárioreceberbolsaou
S 1s O recessode que trataesteartigodeveráser remunerado
outraformade contraprestação.
noscasosde
de maneiraproporcional,
S 2s Os diasde recessoprevistosnesteartigoserãoconcedidos
(um)
ano.
o estágioterduraçãoinferiora 1
sendosua
no trabalho,
relacionada
à saúdee segurança
a legislação
Art.14. Aplica-se
ao estagiário
do estágio.
da parteconcedente
implementação
de responsabilidade
V
CAPíTULO
DA FTSCALTZAçÃO
vínculode
com esta Lei caracteriza
em desconformidade
Art. 15. A manutenção
de estagiários
e
trabalhista
do estágioparatodosos fins da legislação
empregodo educandocom a parteconcedente
previdenciária.
privadaou públicaque reincidirna irregularidade
de que trataeste artigoficará
S 19 A instituição
por 2 (ddis)anos,contadosda data da decisãodefinitivado processo
impedidade receberestagiários
administrativo
correspondente.
a
à filialou agênciaem que for cometida
de que tratao $ 1edesteartigolimita-se
S 2s A penalidade
irregularidade.
CAPíTULO
VI
DASDTSPOSTçÓES
GERATS
ou
ou com seu representante
deveráser firmadopeloestagiário
Art. 16. O termode compromisso
de ensino,vedadaa
e da instituição
legaisda parteconcedente
assistente
legale pelosrepresentantes
de qualquerdas
atuaçãodos agentesde integraçãoa que se refereo art. 5e destaLei como representante
partes.
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Att.17. O númeromáximode estagiários
em relaçãoao quadrode pessoaldasentidades
concedentes
de estágiodeveráatenderàs seguintesproporções:" ;
| - de í (um)a 5 (cinco)empregados:
1 (um)estagiário;
ll- de 6 (seis)a 10 (dez)empregados:
até2 (dois)estagiários;
-

lll - de 11 (onze)a 25 (vintee cinco)empregados:
até5 (cinco)estagiários;
(vinteporcento)de estagiários.
lV - acimade 25 (vintee cinco)empregados:
ate20o/o

quadrode pessoalo conjuntode trabalhadores
empregados
S 1e ParaefeitodestaLei,considera-se
existentes
no estabelecimento
do estágio.
os quantitativos
de a parteconcedente
contarcomváriasfiliaisou estabelecÌmentos,
S 2e Na hipótese
previstos
a cadaumdeles.
nosincisosdesteartigoserãoaplicados
dispostono incisolV do caputdesteartigoresultarem fração,
5 3e Quandoo cálculodo percentual
parao númerointeiroimediatamente
poderáserarredondado
superior.
de niiel superiore de nívelmedio
S 4s Não se aplicao dispostono caputdesteartigoaos estágios
profissional.
de 10%(dezpor cento)das
de deficiência
o percentual
às pessoasportadoras
S 5s Ficaassegurado
pelaparteconcedente
do estágio.
vagasoferecidas
antesdo inícioda vigênciadestaLei apenaspoderá
dos estágioscontratados
Art. 18. A prorrogação
ocorrerse ajustadaàs suasdisposiçÕes.
das Leisdo Trabalho- CLT,aprovadapeloDeçr."pjp.-L-ei....nq
Art. 19. O art.428da Consolidação
5.4-5-2-.
jilnals-de*!-*13,
passa
vigorar
com
as
seguintes
alterações:
a
de*ls
'Att.428.
pressupõe
de
anotaçãona Carteira
de aprendizagem
SJs_n validadedo contrato
do aprendizna escola,casonão
e freqüência
Trabalhoe Previdência
Social,matrícula
desenvolvido
em programa
de aprendizagem
hajaconcluído
o ensinomédio,e inscrição
qualificada
metódica.
formação
técnico-profissional
em
soborientação
de entidade

por maisde 2 (dois)
nãopoderáser estipulado
$3e_O contratode aprendizagem
portador
de deficiência.
anos,excetoquandose tratarde aprendiz

$_Zs, Nas localidadêsonde não houver oferta de ensino médio para o
do aprendizpoderáocorrer
do dispostono $ 1sdesteartigo,a contratação
cumprimento
sem a freqüênciaà escola, desde que ele jâ tenha concluídoo ensino
(NR)
fundamental.'
Art. 20. O art. 82 da Lei$,g 394*-de2q_.Ce....Cgzem J99Q, passa a vigorarcom a seguinte
redação:
'Art.

as normasde realizaçãode
82- Os sistemasde ensino estabelecerão
a leifederalsobrea matéria.
observada
estágioem suajurisdição,
(NR)
Parágrafo
único.(Revogado)."
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Att.21. EstaLeientraem vigorna datade suapublicação.
Att.22.Revogam-se
as Lgjilles 6.494,dq 7 de-..g.gz
de 23 de-m.arço--d.e
í994, o
,'e 8.8-59,
parágr"af"o
únícO*.d.o
aú-82"da !,"çine 9--3__9".*.
e o aft" 6e da Medida..P.rovisó"ri"a.ne
d"e20 dp_"dezembrp-d.e
l_990"",
dç24 de agostode 2001
2.164-41,
Brasília,
25 de setembro
de 2008;187sda Independência
e 120eda República.
LüZ INÁCIOLULADA SILVA
FernandoHaddad
AndréPeixotoFigueiredoLima
Estetextonãosubstitui
o publicado
no DOUde 26.9.2008
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