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FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA
CIUNEM – CENTRO DE INCENTIVO A UNIÃO ESCOLA/EMPRESA.

1

Paranavaí - PR, 28 de setembro de 2018 CONVÊNIO Nº 04/2018

Que entre si celebram, de um lado:
Razão Social FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA SIGLA FCG/CIUNEM
CNPJ.MF Nº 04.166.662/0001-97 Inscrição Estadual 90613659-71
End. Praça Mascarenhas de Moraes Nº 5051 CEP 87.502-210
Apontado 59670 Registro 1.222 data 30/11/2000 Livro A/PJ Protocolo A - 3
Cartório de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas e 1º Oficio de Protestos de Títulos da –
Comarca de Umuarama – Estado do Paraná
Fone 44 3621-2840 Bairro Centro Cidade Umuarama UF PR
Ramo de Atividade Agenciamento de Estágios e outras

Neste ato nomeado como:
Representante José Ailton Barotto CPF Nº 555.480.169-20 RG Nº 3.584.325-6 PR
Função Coordenador Administrativo Atividade Agente de Integração de Estágios
Denominação departamento CIUNEM - Centro de Incentivo a União Escola/Empresa
e-mail institucional jabarotto@ciunem.org.br.

De outro lado a Instituição de Ensino:
Razão Social Universidade Estadual do Paraná - Unespar SIGLA DA I E UNESPAR
CNPJ.MF Nº 05.012.896.0001-42 Inscrição Estadual ISENTA
End. Rua Pernambuco, 858 Nº
CEP 87701-010 Bairro Centro Cidade Paranavaí
UF PR Fone 3482-3210 Fone
Ramo de Atividade Universidade Nível de atuação Graduação e Pós-Graduação

Neste ato presentada:
Representante Antonio Carlos Aleixo CPF Nº 544.114.919-15
RG. Nº 3.613.989-7 UF./RG PR Cargo na I.E. Reitor
Denominação I.E. Gestão de Estágios

regulamentadas pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente convênio é a execução do programa de estágio escolar supervisionado, em
conformidade com a Lei 11.788/2008, relacionado ao estágio de estudantes, de interesse curricular, não obrigatório.

CLÁUSULA SEGUNDA: Na qualidade de AGENTE DE INTEGRAÇÃO, a FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA, através do
seu Departamento denominado CIUNEM - CENTRO DE INCENTIVO À UNIÃO EMPRESA–ESCOLA, atuará como
organismo mediador na operacionalização da Lei n. 11.788/2008, representando a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, junto a
pessoas jurídicas de direito privado e de direito público, para os procedimentos de caráter legal, técnico, burocrático e
administrativo, com vistas à realização dos estágios.

CLÁUSULA TERCEIRA: Caberá ao AGENTE DE INTEGRAÇÃO:
a) Identificar para a INSTITUIÇÃO DE ENSINO as oportunidades de estágios curriculares disponíveis na UNIDADE
CONCEDENTE;
b) Ajustar e viabilizar as condições de realização do estágio entre as INSTITUIÇÕES DE ENSINO e as UNIDADES
CONCEDENTES, através de instrumento jurídico específico;
c) Prestar serviços no sentido de identificar campos e oportunidades de estágios curriculares que proporcionam ao
estudante: 1) experiência prática; 2) complementação de ensino; 3) integração de estudo/trabalho, constante de treinamento
prático, aperfeiçoamento técnico-cultural científico e relacionamento humano, que sejam compatíveis com a programação
escolar estabelecida para cada curso que o educando frequente na INSTITUIÇÃO DE ENSINO;
d) Prestar serviços também quanto às atividades de extensão mediante a identificação da oportunidade de estágios em
empreendimentos ou projetos de interesse social;
e) Prestar serviços de cadastramento dos estudantes;
f) Participar, com a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, no esforço para viabilizar estágios Curriculares, Extras Curriculares e
de outros solicitados;
g) Administrar os valores destinados ao pagamento das bolsas de estágios que forem pagos pelos CONCEDEDENTES
DE ESTÁGIO e repassar aos respectivos estagiários, conforme estabelecido em convênio a ser celebrado com esta;
h) Providenciar, às suas expensas, o seguro de acidentes pessoais em favor dos estudantes beneficiados pelas
oportunidades de estágios concedidas.
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FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA
CIUNEM – CENTRO DE INCENTIVO A UNIÃO ESCOLA/EMPRESA.
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CLÁUSULA QUARTA: Caberá a INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso de estágio em conjunto com a UNIDADE CONCEDENTE e o ESTAGIÁRIO, no qual
estarão consignadas as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação
escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando;
c) Indicar professor supervisor, da área da ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação
das atividades do estagiário, o qual também terá a incumbência de aprovar os relatórios emitidos pelo educando na forma
prevista no item abaixo;
d) Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, relatório das atividades desenvolvidas
no estágio, contendo a carga horária e o visto do supervisor responsável pelo estagiário na UNIDADE CONCEDENTE DE
ESTÁGIO;
e) Enviar, semestralmente, ao AGENTE DE INTEGRAÇÃO cópia do relatório referido no item acima, vistado pelo
professor supervisor indicado pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO;
f) Fornecer periodicamente ao AGENTE DE INTEGRAÇÃO, informações ou declarações acerca da regularidade e
frequência escolar dos estudantes que estejam em estágio;
g) Informar ao AGENTE DE INTEGRAÇÃO a ocorrência de desvio de finalidade ou a incompatibilidade das atividades
desenvolvidas pelo estagiário no ambiente de trabalho com as previstas no plano de atividade de estágio ou no projeto
pedagógico do curso que o educando frequente na INSTITUIÇÃO DE ENSINO, orientando o estagiário para outro local;
h) Determinar que os coordenadores ou o responsável pedagógico do curso frequentado pelos educandos, insiram no projeto
pedagógico a previsão da existência do regime de estágio curricular e extracurricular não obrigatório;
i) Enviar ao AGENTE DE INTEGRAÇÃO cópia do projeto pedagógico ou programação curricular contendo a previsão do
regime de estágio curricular obrigatório ou não de cada curso abrangido pelo presente convênio, podendo tais documentos
serem substituídos por declaração específica informando as atividades que o acadêmico poderá exercer no estágio, de acordo
com o curso frequentado, bem como o estágio obrigatório ou não está contemplado no projeto pedagógico da instituição;
j) Comunicar a UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO, no início de cada período letivo, as datas de realização das
avaliações escolares ou acadêmicas.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXCLUSIVIDADE
As partes poderão celebrar Termos de Cooperação análogos com outras pessoas jurídicas de direito privado e/ou público, para o
mesmo fim, objeto deste instrumento, não havendo, portanto qualquer espécie de exclusividade.

CLÁUSULA SEXTA: O presente Convênio vigorará por prazo 5 (cinco) anos, renováveis através de Termos Aditivos, por
período igual e sucessivo, podendo contudo, ser rescindido por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Convênio não implicará ônus para a INSTITUIÇÃO DE ENSINO e/ou aos estagiários.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Cidade de Umuarama e/ou Paranavaí para dirimir quaisquer dúvidas ou questões
oriundas deste convênio.

E, por assim estarem de acordo, assinam este Termo de Convênio em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas que também o subscrevem.

FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA
José Ailton Barotto

Coordenador Administrativo

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Antonio Carlos Aleixo

Reitor

Testemunha FCG/CIUNEM Testemunha I.E.

Nome:

CPF Nº

Nome: Maria Simone Jacomini Novak
Pró-Reitora de Ensino de Graduação
CPF Nº 033.275.859-11
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Ofício nº 007/2019 - DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS/UNESPAR

Paranavaí, 21 de fevereiro de 2019.

À
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Estadual do Paraná

Assunto: Parecer Técnico

Prezada Senhora,

considerando o Convênio entre a Fundação Cândido Garcia - CIUNEM

- Centro de Incentivo a União Escola/Empresa e a Universidade Estadual do Paraná

- Unespar, que visa a execução do programa estágio escolar supervisionado, com o

objetivo de regular e formalizar as condições básicas para a realização de estágios

não-obrigatórios e estabelecer as relações entre as partes conveniadas no que

tange à concessão de estágio remunerado para estudantes, nos termos da Lei

11788/2008 e da Resolução 010/2015 - CEPE/UNESPAR.

Esta Diretoria, solicita a apreciação da Minuta do Convênio, e parecer

técnico.

Sendo o que se nos apresenta, renovamos protestos de estima e

consideração.

Atenciosamente,

Gisele Ratiguieri
Diretora de Projetos e Convênios - UNESPAR

13
5

Inserido ao protocolo 15.611.398-0 por: Gisele Maria Ratiguieri em: 21/02/2019 14:41. Assinado por: Gisele Maria Ratiguieri em: 21/02/2019 14:42. Para mais
informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 94869bcaa62325bd5f6a131eae582310



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Assunto:
TERMO  DE  CONVÊNIO  ENTRE  A  FUNDAÇÃO  CANDIDO
GARCIA  -  CIUNEM  -  CENTRO  DE  INCENTIVO  A  UNIÃO
ESCOLA/EMPRESA E A UNESPAR, QUE VISA A EXECUÇÃO
DO PROGRAMA ESTÁGIO ESCOLAR SUPERVISIONADO

Protocolo: 15.611.398-0
UNESPAR - UNESPAR/PGRALocal Atual:
GISELE RATIGUIERIInteressado:

DESPACHO

Prezada Gisele Maria Ratiguieri
Considerando  que  solicitação  de  Convênio  de  Cooperação  entre  a

Universidade Estadual do Paraná UNESPAR e a Fundação Cândido Garcia -
CIUNEM - Centro de incentivo a União- escola empresa, para execução do
programa "bolsas de estágio" do ensino superior, está, do ponto de vista
pedagógico, de acordo com a Lei  Federal  de Estágio,  no. 11.788/2008,
bem como da Resolução no. 010/2015 -CEPE/UNESPAR que regulamenta
os  estágios  na  Universidade,  a  Pró-reitoria  de  Ensino  de  Graduação  -
Prograd,  é  de parecer  favorável  a  celebração do mesmo.  Salientamos
ainda, que não houve, por parte desta Prograd, análise de outros aspectos,
tais como, jurídicos.
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Ofício nº 015/2019 - DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS/UNESPAR

Paranavaí, 22 de fevereiro de 2019.

Ao Senhor
Procurador Jurídico da Universidade Estadual do Paraná
Paulo Sérgio Gonçalves

Assunto: Parecer Jurídico

Senhor Procurador Jurídico,

considerando o Termo de Convênio entre a Fundação Cândido Garcia e a

Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR, que estabelece a cooperação

recíproca entre as partes e visa a execução do programa de estágio escolar

supervisionado, em conformidade com a Lei 11.788/2008, relacionado ao estágio de

estudantes, de interesse curricular, não obrigatório, nos termos da Lei 11788/2008 e

da Resolução 010/2015 - CEPE/UNESPAR; considerando o objeto do convênio;

considerando a importância do aumento de campos de estágio remunerado e não-

remunerado; considerando o não envolvimento de recursos da Unespar;

considerando que não haverá ônus para a Instituição de Ensino; considerando que o

Convênio não gerará exclusividade com a Fundação Cândido Garcia; considerando

que o Convênio em questão não implicará em encargos ou custos administrativos

para a Instituição de Ensino nem para os estudantes; considerando o parecer da

Pró-reitora do Ensino de Graduação - PROGRAD.

Esta Diretoria, solicita a apreciação da Minuta do Convênio, com base

nas considerações acima citadas, bem como, dispensa de licitação.

Por gentileza, após o parecer da Procuradoria Jurídica da UNESPAR,

devolver o processo à esta Diretoria.

Sendo o que se nos apresenta, renovamos protestos de estima e

consideração.

Atenciosamente,

Gisele Ratiguieri
Diretora de Projetos e Convênios - UNESPAR
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Procuradoria Jurídica 
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 PARECER N. 012/2019-PROJUR/UNESPAR 

Protocolo Digital: 15.611.398-0 

EMENTA: Termo de Convênio. Estágios.  

Objeto: Minuta de Termo de Convênio entre a 
UNESPAR e a Fundação Cândido Garcia. 

Interessado: Diretoria de Projetos e Convênios 
da UNESPAR. 

I- Histórico 

Trata-se de processo acerca do Termo de Convênio entre a Fundação Cândido 

Garcia e a Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR, para a execução do 

programa de estágio escolar supervisionado, em conformidade com a Lei 

11.788/2008, relacionado ao estágio de estudantes, de interesse curricular, não 

obrigatório. 

Dessa forma, a Diretora de Projetos e Convênios - UNESPAR, solicita 

apreciação da Minuta do Convênio, nos termos do Protocolo Digital n.º 

15.611.398-0, controlado pelo Sistema de Protocolo Integrado WEB E-

PROTOCOLO, sendo encaminhado o volume do processo. 

O processo constitui-se dos seguintes documentos correlacionados: 

Fls. 02 - Certidão Negativa de Débitos Municipal da Fundação Candido Garcia; 

Fls. 03 - Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual da 

Fundação Candido Garcia; 

Fls. 04 - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União da Fundação Candido Garcia; 

Fls. 05 - Certificado de Regularidade com FGTS-CRF da Fundação Candido 

Garcia; 

Fls. 06 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Fundação Candido 

Garcia; 
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2 

 
Fls. 07 a 10 - Certidão da Sétima Alteração Estatutária da Fundação Candido 

Garcia; 

Fls. 11 e 12 - Minuta de Convênio 04/2018, entre a Fundação Candido Garcia e 

a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR; 

Tendo como objeto elencando na CLÁUSULA PRIMEIRA, verbis: 

O objeto do presente convênio é a execução do programa de estágio 
escolar supervisionado, em conformidade com a Lei 11.788/2008, 
relacionado ao estágio de estudantes, de interesse curricular, não 
obrigatório. 

Na cláusula quinta tem-se que as partes poderão celebrar Termos de 

Cooperação análogos com outras pessoas jurídicas de direito privado e/ou 

público, para o mesmo fi, ou seja, não haverá exclusividade entre as partes. 

O Convênio vigorará por prazo cinco anos, renováveis por Termos Aditivos, por 

período igual e sucessivo, podendo ser rescindido por qualquer das partes, 

mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias. 

Tem-se que na cláusula sétima que o Convênio não implicará ônus para a 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO e/ou aos estagiários. 

Fls. 13 - Ofício nº 007/2019 - DIRETORIA DE PROJETOS E 

CONVÊNIOS/UNESPAR, para a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da 

Universidade, solicitando apreciação da Minuta do Convênio, e parecer técnico; 

Fls. 14 - Despacho da Pró-reitoria de Ensino de Graduação - Prograd para a 

DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS/UNESPAR, manifestando 

favorável a celebração do Convênio; 

Fls. 15 - Ofício nº 015/2019 da DIRETORIA DE PROJETOS E 

CONVÊNIOS/UNESPAR para a Projur, solicitando apreciação da Minuta do 

Convênio, bem como, dispensa de licitação, após devolver o processo à esta 

Diretoria. 
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Preliminarmente, convém destacar que compete à Procuradoria Jurídica 

prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo 

adentrar em aspectos relativos à conveniência e à oportunidade da prática dos 

atos administrativos, que são reservados à esfera discricionária do gestor 

público legalmente competente. Tampouco examinar questões de natureza 

eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira, sendo que as 

manifestações da Procuradoria Jurídica são de natureza opinativa, no caso, em 

especial, não vinculante. 

Feito o breve relatório, seguem as considerações. 

 

II- Do Estágio de Estudantes – Considerações Gerais 

A Lei Federal nº 11.788/2008, também conhecida como Lei de Estágios, dispõe 

sobre a possibilidade de contratação de mão-de-obra de estudantes, traçando 

as condições em que serão realizados os estágios, sejam eles obrigatórios ou 

não obrigatórios. 

Ressalta-se que, independente da nomenclatura que se atribua à utilização de 

mão-de-obra de estudantes, somente poderão ser equiparadas ao estágio da 

Lei Federal nº 11.788/2008 as atividades expressamente previstas no projeto 

pedagógico do curso. 

Sendo a concedente uma empresa privada ou mesmo um Órgão ou Entidade 

da Administração Pública, estará autorizada a celebrar convênios diretamente 

com as diversas instituições de ensino e despicienda a realização de 

procedimentos licitatórios ou de contratações, conforme se verifica na redação 

do artigo 8º da referida lei: 

Art. 8
o
 É facultado às instituições de ensino celebrar com entes 

públicos e privados convênio de concessão de estágio, nos quais se 
explicitem o processo educativo compreendido nas atividades 
programadas para seus educandos e as condições de que tratam 
os arts. 6

o 
a 14 desta Lei. 
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Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio 
entre a instituição de ensino e a parte concedente não dispensa a 
celebração do termo de compromisso de que trata o inciso II do 
caput do art. 3

o 
desta Lei. (destaques nossos) 

Daí tem-se que a concedente celebrará um convênio diretamente com a 

instituição de ensino que lhe interessar e, em seguida, celebrará com cada 

estagiário e a mesma instituição de ensino um termo de compromisso onde 

ficarão ajustadas todas as obrigações das partes. 

É importante frisar que, consoante previsto no Regulamento Geral dos Estágios 

Obrigatórios e Não Obrigatórios dos Cursos de Graduação da UNESPAR 

(Resolução nº 010/2015-CEPE/UNESPAR) faz menção aos instrumentos 

jurídicos de convênio e da obrigatoriedade do Termo de Compromisso, bem 

como dos documentos que o instruirá. 

Frisa-se que, de acordo com o art. 13 do regulamento supracitado convenciona 

a formalização de convênio cujo objetivo é “[...] de instruir campo de estágio 

para os estudantes da UNESPAR”. 

Nesse passo, o convênio deverá efetivamente ter a finalidade de realização de 

um objetivo comum. Vale transcrever a clássica conceituação de HELY LOPES 

MEIRELLES: 

“Convênios administrativos são acordos firmados por entidades 
públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizações 
particulares, para realização de objetivos de interesse comum dos 
partícipes. 

Convênio é acordo, mas não é contrato. No contrato, as partes têm 
interesses diversos e opostos; no convênio, os partícipes têm 
interesses comuns e coincidentes. Por outras palavras: no contrato 
há sempre duas partes (podendo ter mais de dois signatários); uma, 
que pretende o objeto do ajuste (a obra, o serviço, etc.); a outra, que 
pretende a contraprestação correspondente (o preço, ou qualquer 
outra vantagem), diversamente do que ocorre no convênio em que 
não há partes, mas unicamente partícipes com as mesmas 
pretensões. Por essa razão, no convênio, a posição jurídica dos 
signatários é uma só idêntica para todos, podendo haver, apenas, 
diversificação na cooperação de cada um, segundo as suas 
possibilidades para a consecução do objetivo comum, desejado por 
todos”. (Direito Administrativo Brasileiro, ed. RT, 16ª ed., 1991, pp. 
350/351). 
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Corroborando, temos a Lei Lei 15.608/2007 que estabelece normas para os 
convênios no âmbito do Estado do Paraná, no inciso XII do artigo 4º, a saber: 

[...] 

XII – Convênio – acordo, ajuste ou instrumento congênere firmado 
por entidades públicas entre si ou com particulares, para a 
consecução de objetivos comuns, sem remuneração ou cobrança de 
taxas entre os partícipes; 

[...] 

Diante disso, certifica-se o amparo legal para instituir o convenio ora noticiado. 

 

III- Da legislação sobre Minuta do Termo de Convênio  

No que se refere à legislação, necessárias algumas formalidades, como a 

comprovação relativa à habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista 

previstas na Lei 8.666/93 – Lei de Licitações (artigos 28 e 29). 

Da referida Lei de Licitações, vale destacar, verbis: 

Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos 
convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres 
celebrados por órgãos e entidades da Administração. 

§ 1º A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou 
entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de 
competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, 
o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

I - identificação do objeto a ser executado; 

II - metas a serem atingidas; 

III - etapas ou fases de execução; 

IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; 

V - cronograma de desembolso; 

VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da 
conclusão das etapas ou fases programadas; 

[...] 

Destarte, na Minuta do Termo de Convênio estão presentes a identificação do 

objeto, as metas a serem atingidas, período de vigência, dentre outros 

elementos que possibilitam a sua plena execução, verbis: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente convênio é a execução 
do programa de estágio escolar supervisionado, em conformidade 
com a Lei 11.788/2008, relacionado ao estágio de estudantes, de 
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interesse curricular, não obrigatório. 

Em relação ao prazo, o presente termo vigorará por 5 (cinco) anos, a partir da 

data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, por meio de 

Termo Aditivo, conforme estabelece Cláusula Sexta. 

Na cláusula 7ª, consta, verbis: 

CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Convênio não implicará ônus para a 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO e/ou aos estagiários.  

Por fim, tratando-se de termo que envolve estágio, deve constar que as partes 

se comprometem a observar as Leis Federal e Estadual, bem como as normas 

da UNESPAR, nos que se refere aos estágios dos alunos. 

 

IV- Da aprovação dos termos de convênio e compromisso-

Competência do CAD 

Vale destacar a competência do Conselho de Planejamento, Administração e 

Finanças – CAD-, nos projetos e ações posteriores ao Credenciamento, nos 

termos do Regimento Interno da UNESPAR, verbis: 

Art. 9º Compete ao Conselho de Planejamento, Administração e 
Finanças: 

[...] 

II. aprovar os convênios firmados entre a Universidade e outras 
instituições; 

[...] 

VI. deliberar sobre convênios, acordos de cooperação e contratos 
entre unidades universitárias e entidades oficiais ou particulares, para 
a realização de atividades didáticas e de pesquisa, bem como as 
concernentes à extensão de serviços à comunidade; 

Quanto às normas internas da UNESPAR, portanto, necessário cumprir o 

disposto no Regimento Geral da UNESPAR. 

Das Ressalvas  

1) A MINUTA está com o representante da FUNDAÇÃO CANDIDO 

GARCIA, o Sr. José Ailton Barotto, porém, sem procuração ou ato de 
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delegação de poderes para tal, necessário a juntar ao protocolo em 

análise o termo de delegação de poderes para tal e Estatuto ou 

Contrato Social da FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA. 

2) Por fim, deve ser acrescido na minuta que: A FUNDAÇÃO CANDIDO 

GARCIA compromete-se na observância das leis federal e estadual e no 

cumprimento de todas as normas internas da UNESPAR, sobre o 

assunto, em especial a RESOLUÇÃO Nº 010/2015 - CEPE/UNESPAR, 

que aprova o Regulamento Geral dos Estágios Obrigatórios e Não 

Obrigatórios dos Cursos de Graduação da UNESPAR e alterações 

posteriores sobre o assunto. 

3) Observa-se, com a devida vênia,  a necessidade de epígrafe de controle 

dos atos da UNESPAR nos convênios oriundos da PROGRAD, a 

exemplo da numeração constante às fls. 11 CONVÊNIO 04/2018, que, 

salvo melhor juízo, pertence à Fundação Cândido Garcia, fato este 

comum nos termos de convênio, ao contrário do que ocorre com os 

editais de licitação e contratos deles decorrentes. 

Feitas as ressalvas, segue a conclusão. 

V- Conclusão 

Diante do exposto, com as ressalvas acima, a PROJUR manifesta-se favorável 

a Minuta do Termo de Convênio em análise, junto ao Protocolo 15.611.398-0. 

É o parecer. 

Paranavaí, 26 de Fevereiro de 2019. 

 

Paulo Sergio Gonçalves 
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR 
Procurador Jurídico 

kd 
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Paranavaí, 07 de março de 2019.

Memo. 006/2019- DPC/UNESPAR

DE : Gisele Ratiguieri – Diretora de Projetos e Convênios - UNESPAR

PARA : Secretaria dos Conselhos Superiores da UNESPAR - Conselho de Planejamento,
Administração e Finanças - CAD

ASSUNTO: Apreciação do CAD da Minuta de Acordo de Cooperação Técnica entre a
Fundação Cândido Garcia e a Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR.

Prezados(as),

solicitamos através deste à apreciação do CAD, da Minuta do Termo de Cooperação Técnica

entre a Fundação Cândido Garcia e a Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR, que

estabelece a cooperação recíproca entre as partes e visa a execução do programa de estágio

escolar supervisionado, em conformidade com a Lei 11.788/2008, relacionado ao estágio de

estudantes, de interesse curricular, não obrigatório, nos termos da Lei 11788/2008 e da

Resolução 010/2015 - CEPE/UNESPAR, nos termos do Protocolo Digital: 15.611.398-0.

Sendo o que se nos apresenta, renovamos protestos de estima e consideração.

Gisele Ratiguieri
Diretora de Projetos e Convênios - UNESPAR
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