
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Pró-Reitoria de Graduação 
Diretoria de Apoio Acadêmico 

Coordenação de Estágios 

 
TERMO ADITIVO DE ESTÁGIO 

 
(__) NÃO OBRIGATÓRIO                             (__) OBRIGATÓRIO 

 

O Termo Aditivo deve apresentar somente as cláusulas referentes às alterações efetivas do Termo 
de Compromisso de Estágio (TCE). 

 
Aditamento ao Termo de Compromisso de Estágio – TCE, vigente no período de ____/____/_____ a 
____/____/_____, firmado por convênio vigente no período de ____/____/_____ a ____/____/_____, 
entre a Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, a(o) Concedente/Agente de Integração 
________________________________________________ e o estudante 
__________________________________________________________, matrícula nº 
_____________ do Curso de ___________________________________________________, com 
carga horária semanal de _____ horas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
Este Termo Aditivo prorroga o estágio, vigente no período de ___/___/_____ a ___/___/_____ até a 
data ___/___/_____. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
Este Termo Aditivo altera a carga horária semanal do estágio vigente no período de ___/___/_____ 
a ___/___/_____ para a carga horária de _______ ( ______________________________________) . 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
Este Termo Aditivo altera o horário do estagiário para: 
Segunda: _______ às _______ horas e _______ às _______ horas. 
Terça:      _______ às _______ horas e _______ às _______ horas. 
Quarta:    _______ às _______ horas e _______ às _______ horas. 
Quinta:     _______ às _______ horas e _______ às _______ horas. 
Sexta:      _______ às _______ horas e _______ às _______ horas. 
 
Totalizando uma carga horária diária de _____  (____________________________ ) horas. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
 
Permanecem inalteradas as demais disposições do TCE, do qual este Termo Aditivo passa a ser 
parte integrante. 
 
E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições deste Termo Aditivo, as partes assinam 
em 03 vias de igual teor.                                     
 

________________________, ___ de _____________ de 20___. 
                          
                     
 

Assinatura do ESTAGIÁRIO 
 

 Assinatura do Representante da Concedente 
(carimbo) 

 
 

Assinatura do Coordenador de 
Estágios/DAA/PROGRAD/UFES 

(carimbo) 
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