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Parceria com o CIEE SP

David Lima Dos Santos Neto <david.neto@ciee.org.br>
Ter, 04/02/2020 10:56
Para:  Gisele.Ratiguieri - Paranavaí <gisele.ratiguieri@unespar.edu.br>

3 anexos (14 MB)
ANEXO I ao Acordo IE - CAMPUS -.docx; Acordo de Cooperação.Convênio IE .pdf;
Codigo_de_Conduta_de_Parceiros_Fornecedores.pdf;

Bom dia, Sra. Gisele. 

Conforme conversado por telefone com a Sra. Celina, foi repassado o seu e-mail para tal tratativa.

O CIEE SP, deseja firmar um Acordo de Cooperação com a sua Instituição de Ensino a fim de
fazer constar o CNPJ de SP, objetivando atender as demandas das concedentes de estágio de
contratos nacionais que operacionalizamos. Esta parceria, além de manter a legalidade, possibilita atendermos
as demandas por contratação de seus estudantes para estágio nas referidas concedentes de estágio.

Anexamos os modelos do Acordo de Cooperação e do Anexo I ao Acordo, para obtenção dos
dados de sua Instituição de Ensino e, após devolução, preencheremos os referidos documentos e enviaremos a
vocês para a assinatura eletrônica pela plataforma Docusign. Além disso, segue código de ética citado no acordo
na cláusula 5.ª

Ficamos no aguardo de seu retorno para seguirmos com a formalização da parceria, a fim de
darmos continuidade aos estágios de seus estudantes.
Importante ressaltar que não há custos para a sua Instituição de Ensino e nem para os
Estudantes.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

ATENCIOSAMENTE,
Centro de
Integração

Empresa-Escola -
CIEE DAVID LIMA DOS SANTOS NETO 

Auxilar de Serviços Administrativo
Central de Operações 

Logo CIEE na cor branca  (11) 3040-4500 / Ramal: 000000

Logo CIEE na cor branca canaldeetica.com.br/ciee

Log
o

CIEE
na cor
azul

Imagem mostrando a tag do prêmio (Escolha Estadão PME 2019 - Sites de
Recrutamento), ao lado existe o texto O melhor site de recrutamento, conforme avaliação
das Pequenas e Médias Empresas de todo o Brasil.

Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é confidencial e legalmente protegida, somente podendo ser 
usada pelo indivíduo ou entidade 
 a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolver ao remetente e, 
posteriormente apagar, pois a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta 
mensagem são expressamente proibidos.

 
This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual 
 and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should return and then delete 
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this message. Any disclosure, copying, printing, use or distribution of this message, or the taking of any part is 
illegal.
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Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
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Anexo I
Informações das Unidades de Ensino (campus) da

Instituição de Ensino

Acordo de
Cooperação
nº

Data da
Assinatura
:

Nível:
( ) Ensino Médio
( ) Ed.Prof.Téc. Nível
Médio
(X) Superior
( ) Educação Especial
( ) Fundamental
PROEJA

Tipo:
( )
Particular
( )
Municipal
(X)
Estadual
( ) Federal

Instituição de Ensino: Universidade Estadual do Paraná - Unespar

Nome Fantasia: Unespar
CNPJ/MF: 05.012.896/0001-42
Mantenedor (a): Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI
Autorização de Funcionamento da IE:Criada pela Lei Estadual nº. 13.283, de 25/10/2001, alterada pela Lei Estadual nº. 13.385, de 21/12/2001, Lei
Estadual nº 15.300, de 28/09/2006 e pela Lei Estadual nº. 17.590, de 12/06/2013.

Endereço: Avenida Rio Grande do Norte, 1525
Bairro: Centro CEP: 87.701-020
Cidade: Paranavaí Estado: Paraná
Fone: (044) 3482-3218 e (044) 3482-3210

Site: http://www.unespar.edu.br/
Reitor: Antonio Carlos Aleixo Cargo: Reitor
E-mail: projetos.convenios@unespar.edu.br Telefone (044) 3482-3218
Vice – Reitor: Sydnei Roberto Kempa Cargo: Vice-reitor
Telefone: (044) 3482-3218
Responsável pela administração do Acordo de Cooperação: Gisele Maria Ratiguieri E-mail: projetos.convenios@unespar.edu.br
Responsável pelo Campus da Unespar de Apucarana: Givaldo Alves da Silva (estagio.apucarana@unespar.edu.br).
Responsável pelo Campus da Unespar de Campo Mourão: Willian Bellini (estagio.campomourao@unespar.edu.br).
Responsável pelo Campus da Unespar de Curitiba I: Marcos Rogério de Oliveira (estagio.curitiba1@unespar.edu.br).
Responsável pelo Campus da Unespar de Curitiba II: Marlete dos Anjos Silva Schaffrath (estagio.curitiba2@unespar.edu.br)
Responsável pelo Campus da Unespar de Paranaguá: Solange Santos (estagio.paranagua@unespar.edu.br)
Responsável pelo Campus da Unespar de Paranavaí: Eliane Josefa Barbosa dos Reis (estagio.paranavai@unespar.edu.br)
Responsável pelo Campus da Unespar de União da Vitória: Lutécia Hiera da Cruz (estagio.uniaodavitoria@unespar.edu.br)
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Re: Parceria com o CIEE SP

David Lima Dos Santos Neto <david.neto@ciee.ong.br>
Sex, 13/03/2020 11:57
Para:  Projetos.Convenios - Unespar <projetos.convenios@unespar.edu.br>

9 anexos (10 MB)
Município Est.pdf; Trabalhista.pdf; Certidão Conjunta Negativa União - validade 15 08 2020.pdf; CNPJ 03.03 (1).pdf;
Fazenda.pdf; Certificado de Regularidade do FGTS CRF.pdf; Ata 1964 - Constituição (2).pdf; Ata 2018 - 11h00 (2).pdf; RG
Paulo (2).pdf;

Prezada Sra. Gisele, 

Segue documentos solicitados em anexo para conseguirmos firmar o acordo de cooperação. 

O item V - Essa lista de empresas, não poderá ser enviada por questões contratuais.
Podemos informar apenas os nomes de órgãos públicos em Paraná que poderão
contratar os estagiários: 

- Caixa Econômica Federal 
- Banco do Brasil 
- INSS

Sigo à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente,
Centro de
Integração

Empresa-Escola -
CIEE DAVID LIMA DOS SANTOS NETO 

Auxilar de Serviços Administrativo
Central de Operações 

Logo CIEE na cor branca  (61) 3252-4857 / Ramal: 000000
Logo CIEE na cor branca canaldeetica.com.br/ciee

Log
o

CIEE
na cor
azul

Imagem mostrando a tag do prêmio (Escolha Estadão PME 2019 - Sites de
Recrutamento), ao lado existe o texto O melhor site de recrutamento, conforme avaliação
das Pequenas e Médias Empresas de todo o Brasil.

Em sex., 6 de mar. de 2020 às 10:33, Projetos.Convenios - Unespar
<projetos.convenios@unespar.edu.br> escreveu:

Prezado David, bom dia.

Precisamos dos seguintes documentos para tramitação interna a Universidade. São eles:

I. instrumento preenchido (Minuta do Termo de Convênio/Cooperação sem data e assinatura); 

II. ato/regulamento/estatuto cons�tu�vo da en�dade convenente;

III. cer�dões de regularidade fiscal da convenente (CND (cer�dão nega�va de débito) atualizada do
TCE PR, FGTS, Receita Federal, Estadual e Municipal e Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas);
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Gisele Ratiguieri
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR
Diretora de Projetos e Convênios
(44) 3482-3218

IV. Comprovante de endereço da empresa;

V. Lista de empresas atendidas pelo Agente de Integração.

 

Com a regularidade de todos os documentos supracitados, a DPC analisará os documentos e
iniciará a tramitação interna.

Agradecemos e nos colocamos a disposição.

At.te.

De: David Lima Dos Santos Neto <david.neto@ciee.org.br>
Enviado: terça-feira, 4 de fevereiro de 2020 10:55
Para: Gisele.Ra�guieri - Paranavaí <gisele.ra�guieri@unespar.edu.br>
Assunto: Parceria com o CIEE SP
 
Bom dia, Sra. Gisele. 

Conforme conversado por telefone com a Sra. Celina, foi repassado o seu e-mail para tal tratativa.

O CIEE SP, deseja firmar um Acordo de Cooperação com a sua Instituição de Ensino a fim de
fazer constar o CNPJ de SP, objetivando atender as demandas das concedentes de estágio de
contratos nacionais que operacionalizamos. Esta parceria, além de manter a legalidade, possibilita
atendermos as demandas por contratação de seus estudantes para estágio nas referidas concedentes de
estágio.

Anexamos os modelos do Acordo de Cooperação e do Anexo I ao Acordo, para obtenção dos
dados de sua Instituição de Ensino e, após devolução, preencheremos os referidos documentos e enviaremos
a vocês para a assinatura eletrônica pela plataforma Docusign. Além disso, segue código de ética citado no
acordo na cláusula 5.ª

Ficamos no aguardo de seu retorno para seguirmos com a formalização da parceria, a fim de
darmos continuidade aos estágios de seus estudantes.
Importante ressaltar que não há custos para a sua Instituição de Ensino e nem para os
Estudantes.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

ATENCIOSAMENTE,
Centro de
Integração

Empresa-Escola
- CIEE

DAVID LIMA DOS SANTOS NETO 
Auxilar de Serviços Administrativo
Central de Operações 

Logo CIEE na cor branca  (11) 3040-4500 / Ramal: 000000

Logo CIEE na cor branca canaldeetica.com.br/ciee
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Log
o

CIEE
na
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Imagem mostrando a tag do prêmio (Escolha Estadão PME 2019 - Sites de
Recrutamento), ao lado existe o texto O melhor site de recrutamento, conforme avaliação
das Pequenas e Médias Empresas de todo o Brasil.

Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é confidencial e legalmente protegida, somente podendo ser 
usada pelo indivíduo ou entidade 
 a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolver ao remetente e, 
posteriormente apagar, pois a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta 
mensagem são expressamente proibidos.

 
This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual 
 and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should return and then 
delete this message. Any disclosure, copying, printing, use or distribution of this message, or the taking of 
any part is illegal.

Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é confidencial e legalmente protegida, somente podendo ser 
usada pelo indivíduo ou entidade a quem foi endereçada. 
 Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolver ao remetente e, posteriormente apagar, pois a 
disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta mensagem são expressamente 
proibidos.

 
This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual 
and purpose, 
 and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should return and then delete this message. 
Any disclosure, copying, printing, use or distribution of this message, or the taking of any part is illegal.
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03/02/2020

1/1

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
61.600.839/0001-55
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
30/08/1966 

 
NOME EMPRESARIAL 
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
399-9 - Associação Privada 

 
LOGRADOURO 
R TABAPUA 

NÚMERO 
540 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
04.533-001 

BAIRRO/DISTRITO 
ITAIM BIBI 

MUNICÍPIO 
SAO PAULO 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ASSUNTOSFISCAIS@CIEE.ORG.BR 

TELEFONE 
(11) 3040-9800 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/02/2002 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/02/2020 às 10:00:37 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:15:00 do dia 17/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/08/2020.
Código de controle da certidão: A1F6.3CC0.DA52.0DF7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB: 
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
Diretoria de Projetos e Convênios

Protocolo: 16.493.790-9

Assunto:
Acordo  de  Cooperação  entre  o  Centro  de  Integração
Empresa  Escola  -  CIEE  (Agente  de  Integração)  e  a
Universidade  Estadual  do  Paraná  -  Unespar.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁInteressado:
25/03/2020 14:09Data:

DESPACHO

Paranavaí, 25 de março de 2020.
Prezada Pró-reitora de Ensino de Graduação,

Considerando a solicitação de Acordo de Cooperação entre o Centro de
Integração Empresa Aluno - CIEE e a Unespar, que visa o desenvolvimento de
atividades para promoção da integração de estudantes ao mercado de trabalho,
por meio de programas de Estágio de Estudantes, de acordo com a Constituição
Federal vigente (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV).

Solicitamos por gentileza, parecer referente a viabilidade da celebração
da Minuta anexa, ao protocolado.

Agradecemos.
Respeitosamente,
Gisele Ratiguieri
Diretora de Projetos e Convênios da Unespar
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
PRÓ-REITOR DE ENSINO E GRADUAÇÃO

Protocolo: 16.493.790-9

Assunto:
Acordo  de  Cooperação  entre  o  Centro  de  Integração
Empresa  Escola  -  CIEE  (Agente  de  Integração)  e  a
Universidade  Estadual  do  Paraná  -  Unespar.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁInteressado:
27/03/2020 11:41Data:

DESPACHO

Prezada Gisele Maria Ratiguieri  -  Diretora de Projetos e Convênios da
Unespar;

Considerando  que  solicitação  de  Convênio  de  Cooperação  entre  a
Universidade  Estadual  do  Paraná  UNESPAR  e  o  CENTRO  DE  INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA - CIEE, inscrito no CNPJ/MF sob no. 61.600.839/0001- 55, com
sede na Rua Tabapuã, 540, Município de São Paulo, Bairro Itaim Bibi, Estado de
São Paulo, CEP: 04.533-001, Fone (11) 3040-9800, representada neste ato por
seu representante legal Sr. Paulo Donizeti Pereira, brasileiro, RG 15.811.985-X/SP
e CPF 084.290.548-04, para " o desenvolvimento de atividades para promoção da
integração de estudantes ao mercado de trabalho, por meio de programas de
Estágio de Estudantes, de acordo com a Constituição Federal vigente (Art. 203,
Inciso III e Art. 214, Inciso IV)" 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.

Maria Simone Jacomini Novak
Pró-reitora de Ensino de Graduação
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
Diretoria de Projetos e Convênios

Protocolo: 16.493.790-9

Assunto:
Acordo  de  Cooperação  entre  o  Centro  de  Integração
Empresa  Escola  -  CIEE  (Agente  de  Integração)  e  a
Universidade  Estadual  do  Paraná  -  Unespar.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁInteressado:
27/03/2020 16:58Data:

DESPACHO

Paranavaí, 27 de março de 2020.
Senhor Procurador Jurídico.
Considerando:
a solicitação do Centro de Integração Empresa Escola - CIEE/SP (e-mail à

Diretoria de Projetos e Convênios em 04/02/2020);
a Minuta do Acordo de Cooperação entre o Centro de Integração Empresa

Escola - CIEE/SP e a Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR, às folhas 04 a
06 e o Anexo I à folha 08;

a  lista  dos  empresas  atendidas  pelo  CIEE/SP  (e-mail  à  Diretoria  de
Projetos e Convênios em 13/03/2020);

a ATA de Constituição do CIEE/SP às folhas 12 a 21;
os documentos do Dirigente do CIEE/SP, Sr. Paulo Donizete Pereira à folha

22;
o Ato de Posse do Dirigente à folha 27;
as certidões negativas do CIEE/SP às folhas 23 a 40.
o parecer favorável da Pró-reitora de Ensino de Graduação, Prof. Maria

Simone Jacomini Novak;
Esta Diretoria solicita por gentileza, análise e Parecer Jurídico, com base

nas considerações acima citadas e, se for o caso, dispensa de licitação.
Informamos ainda, que o Acordo de Cooperação, após o Parecer Jurídico,

será encaminhado ao Conselho de Planejamento, Administração e Finanças - CAD
da Unespar, para apreciação.

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

Respeitosamente,
Gisele Ratiguieri
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Diretora de Projetos e Convênios - UNESPAR
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Procuradoria Jurídica 
1 

PARECER N. 021/2020-PROJUR/UNESPAR 

Protocolo Digital: 16.493.790-9 

EMENTA: Acordo de Cooperação. Instituição de 
Ensino e Agente de Integração. 

Objeto: Minuta do Acordo de Cooperação, entre o 
Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE e a 
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR 

Interessado: Diretora de Projetos e 
Convênios/UNESPAR 

I- Histórico 

Trata-se de processo acerca do Acordo de Cooperação entre a empresa 

Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, e a Universidade Estadual do 

Paraná - UNESPAR, visando o desenvolvimento de atividades para promoção 

da integração de estudantes ao mercado de trabalho, por meio de programas 

de Estágio de Estudantes, podendo ser estagio obrigatório ou não obrigatório, 

nos termos do Protocolo Digital n.º 16.493.790-9, controlado pelo Sistema de 

Protocolo Integrado WEB E-PROTOCOLO, sendo encaminhado o volume do 

processo eletrônico e o fluxo de trabalho. 

O processo constitui-se dos seguintes documentos correlacionados: 

Fls.02 e 03 – E-mail da empresa CIEE - para a Diretora de Projetos e 

Convênios da Unespar - Sra. Gisele Ratiguieri, manifestando interesse em 

firmar um Acordo de Cooperação com a Instituição de Ensino, referente aos 

estágios para os alunos da faculdade; 

Fls. 04 a 07 – Minuta do Acordo de Cooperação; 

Fls. 08 - Anexo I - Informações das Unidades de Ensino (campus) da 

Universidade Estadual do Paraná – Unespar; 

Fls. 09 a 11 - E-mail da empresa Centro de Integração Empresa Escola – 

CIEE, para a Diretora de Projetos e Convênios da Unespar - Sra. Gisele 
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Procuradoria Jurídica 
2 

Ratiguieri, informando os órgãos públicos que poderão contratar os estagiários, 

sendo os: Caixa Econômica Federal; Banco do Brasil e INSS; 

Fls. 12 a 21 – Ata da Assembleia da Constituição do Centro de Integração 

Empresa Escola, tendo como Presidente o Sr. Henning Albert Boisesen; 

Fls. 22 – RG do Sr. Paulo Donizeti Pereira; 

Fls. 23 - Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da empresa Centro 

de Integração Empresa Escola - CIE E; 

Fls. 24 a 27- Ata da Assembleia Geral Extraordinária do CIE E – mandato pelo 

período de 01/01/2018 a 31/12/2020, tendo como presidente do conselho 

administrativo o Sr. Antonio Jacinto Caleiro Palma; 

Fls. 28 - Certidão Positiva com efeito Negativa de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e a Dívida Ativa da União da Empresa CIE E; 

Fls. 29 - Certificado de Regularidade do FGTS – CRF da Empresa CIE E; 

Fls. 30 a 34 - Certidão Negativa de Débitos Municipal da Empresa CIE E; 

Fls. 35 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, da Empresa CIE E; 

Fls. 36 a 40 - Certidão Negativa Estadual da Empresa CIE E; 

Fls. 41 - Despacho da Diretora de Projetos e Convênios da Unespar Sra. 

Gisele Ratiguieri, para a Pró-reitora de Ensino da Graduação, solicitando 

análise e parecer referente à celebração da Minuta do Acordo de Cooperação 

entre o CIEE e a UNESPAR, visando a integração de estágios; 

Fls. 42 – Despacho da Pró-reitora de Ensino da Graduação, para a Diretora de 

Projetos e Convênios – UNESPAR, informando que a Pró-Reitoria está de 

acordo com o convênio, sendo de Parecer favorável; 

Fls. 42 - Despacho da Diretora de Projetos e Convênios – UNESPAR, 

solicitando Parecer Jurídico, e dispensa de licitação, se for o caso. Informa 
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Procuradoria Jurídica 
3 

ainda que o Termo de Convênio, após o Parecer Jurídico, será encaminhado 

para apreciação do CAD. 

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. 

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. 3º 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 
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Procuradoria Jurídica 
4 

(Resolução nº 010/2015-CEPE/UNESPAR)¹ 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). 

A Instituição que oferece as vagas de estágio poderá celebrar contratos com 

agentes de integração públicos e privados, na forma dos artigos 5º e 6º da Lei 

Federal 11.788/2008, verbis:  

Art. 5
o
 As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a 

seu critério, recorrer a serviços de agentes de integração públicos e 
privados, mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, 
devendo ser observada, no caso de contratação com recursos públicos, a 
legislação que estabelece as normas gerais de licitação. 

§ 1
o
  Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de 

aperfeiçoamento do instituto do estágio:  

I – identificar oportunidades de estágio; 

II – ajustar suas condições de realização; 

III – fazer o acompanhamento administrativo; 

                                                 
¹ Disponível em: http://prograd.unespar.edu.br/arquivos-1/resolu-o-uo_010_2015_cepe-est-ugios.pdf 
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IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais; 

V – cadastrar os estudantes. 

§ 2
o
 É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de 

remuneração pelos serviços referidos nos incisos deste artigo. 

§ 3
o
 Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se 

indicarem estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a 
programação curricular estabelecida para cada curso, assim como estagiários 
matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão de 
estágio curricular. 

Art. 6
o
 O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes 

cedentes, organizado pelas instituições de ensino ou pelos agentes de 
integração. 

Vale destacar, para a contratação de agentes de integração, é obrigatório o 

atendimento às normas de licitação, quando envolver recursos públicos. A 

questão dos recursos públicos, porém, não implica somente aquelas 

decorrentes de um contrato, pois, mesmo quando feito por convênio, poderá 

envolver gastos com recursos públicos. 

III- Da legislação sobre Minuta do Acordo de Cooperação (fls. 

04 a 06) 

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; 
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[...] 

Destarte, nos termos da Minuta do Acordo de Cooperação, em análise, verifica-

se, estão presentes a identificação do objeto e as metas a serem atingidas, 

dentre outros elementos que possibilitam a sua execução. O objeto destaca-se 

no sentido de: 

CLÁUSULA 1ª - Este Acordo de Cooperação e o Anexo I, que faz parte 

integrante e indissociável do presente instrumento, estabelecem Cooperação 
Recíproca entre as partes e o préstimo de serviços socioassistenciais pelo 
CIEE, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração 

de estudantes ao mercado de trabalho, por meio de programas de Estágio de 
Estudantes, de acordo com a Constituição Federal vigente (Art. 203, Inciso III 
e Art. 214, Inciso IV). 

Observa-se que o estágio de estudantes poderá ser obrigatório ou não, 

baseando-se na modalidade e área de ensino, bem como do projeto 

pedagógico do curso, conforme o § 1º da CLÁUSULA 1ª do Acordo de 

Cooperação, verbis: 

§ 1º - O Estágio de Estudantes poderá ser obrigatório ou não, conforme 
determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de 
ensino, bem como do projeto pedagógico do curso, nos termos das normas 
vigentes e aplicáveis, em especial da Lei nº 11.788/08, Lei de Estágio e da 
Lei n.º 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tendo como 
finalidade a preparação do trabalho produtivo de educandos, com vistas ao 
ingresso desses educandos no mundo do trabalho. 

Inclusive, as ações do Agente previstas na 3ª, destaca que não implicarão 

quaisquer ônus para a Universidade, nem para seus discentes, a saber: 

CLÁUSULA 3ª - As ações de responsabilidade do CIEE, enquanto Agente de 
Integração, não implicarão em quaisquer ônus para a Instituição de Ensino, 
nem para seus alunos, inclusive os que vierem a beneficiar-se de tais ações. 

Na cláusula 6ª, consta que o prazo de vigência do Acordo de Cooperação será 

por prazo indeterminado, verbis: 

CLÁUSULA 6ª - O presente Acordo de Cooperação passa a vigorar a partir 
da data de assinatura, por prazo indeterminado, podendo, porém, a qualquer 
tempo, ser denunciado por qualquer uma das partes, mediante comunicado 
por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem atribuição de 
qualquer multa ou penalidade legal pelo encerramento deste Acordo. 

Já na clausula 7ª, ficou estabelecido que as partes de comum acordo elegem o 

Foro da Comarca de São Paulo do Estado São Paulo e da Comarca de 

Paranavaí, Estado do Paraná, para dirimir questão que se originar do Acordo, 
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verbis: 

CLÁUSULA 7ª - De comum acordo, as partes elegem o Foro da Comarca de 
São Paulo do Estado São Paulo e da Comarca de Paranavaí, Estado do 
Paraná, renunciando, desde logo, a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir qualquer questão que se originar deste Acordo, e que não 
possa ser resolvida amigavelmente. 

Por fim, tratando-se de termo que envolve estágio, consta na CLÁUSULA 5ª 

que a Instituição de Ensino, respeitará toda a legislação vigente, cumprindo as 

leis, regras e normas anticorrupção, inclusive a Lei nº 12.846/2013. 

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. 

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. 
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V- Da dispensa de licitação – e foro competente 

No que se refere aos termos de convênio/termo de cooperação, em geral, vale 

observar, aplica-se a Lei de Licitações (Lei 8666/93), no que couber, conforme 

art. 116. Quando se tratar de uma convergência de interesses, onde inexistam 

ações de natureza contratual, e quando se tratar de convênios entre entes da 

federação não há que se falar em licitação ou dispensa de tal. 

Porém, quando o convênio for entre entidades estatais e entidades 

particulares, existe a necessidade ou ao menos pode ser questionada a 

necessidade de licitação. Aparentemente a Lei federal de licitações silencia-se 

sobre a questão. 

Consta na Lei de licitações do Paraná: 

Art. 133. Constitui o convênio uma forma de ajuste entre o Poder Público e 
entidades públicas ou privadas, buscando a consecução de objetivos de 
interesse comum, por colaboração recíproca, distinguindo-se dos contratos 
pelos principais traços característicos: 

I - igualdade jurídica dos partícipes; 

II - não persecução da lucratividade; 

III - possibilidade de denúncia unilateral por qualquer dos partícipes, na forma 
prevista no ajuste; 

IV - diversificação da cooperação oferecida por cada partícipe; 

V - responsabilidade dos partícipes limitada, exclusivamente, às obrigações 
contraídas durante o ajuste. 

Art. 134. A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelo Estado do 
Paraná e demais entidades da Administração depende de prévia 
aprovação do 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; 
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VII - comprovação de que os recursos próprios para complementar a 
execução do objeto estão devidamente assegurados, se o ajuste 
compreender obra ou serviço de engenharia, salvo se o custo total do 
empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. 

§ 1º. Os convênios, acordos, ou ajustes que não impliquem repasse de verba 
pela entidade convenente poderão prescindir das condições previstas nos 
incisos IV e V deste artigo. 

§ 2º. O plano de trabalho deverá ser elaborado com a observância dos 
princípios da Administração Pública, especialmente os da isonomia, 
sustentabilidade ambiental, eficiência, economicidade, proporcionalidade, 
razoabilidade e da forma mais vantajosa para a Administração. 

§ 3º. O plano de trabalho deve detalhar as ações a serem implementadas e, 
envolvendo construções e/ou reformas, ser acrescido do projeto próprio, 
aprovado pelos órgãos competentes e acompanhado de cronograma físico-
financeiro da obra. 

De toda forma, conforme o referido dispositivo da Lei Federal, bem como da Lei 

Estadual, o termo de convênio deve ter seu objeto identificado, as fases da 

execução, com as metas a serem atingidas, mediante um plano de aplicação 

dos eventuais recursos financeiros, e no que mais for necessário ao desiderato, 

conforme a lei e os princípios da Administração. 

No caso dos agentes de integração, trata-se de uma convergência de 

interesses, assim, não há que se falar em obrigatoriedade de um processo ou 

de mesmo de dispensa de licitação. 

Denota-se não ocorrer repasse de recursos públicos ou exclusividade do termo 

de cooperação, sendo prática frequente a Universidade estabelecer tais 

acordos, desde que a empresa esteja em consonância com a ordem fiscal e 

jurídica diante dos entes públicos, mediante a apresentação de certidões. 

VI- Das Ressalvas para alterações do Acordo de Cooperação 

Fls. 04 a 07, entre o CIEE e UNESPAR 

1) A MINUTA será assinada por um representante da CIEE, inclusive – como 

representante do convênio, porém, ausente o termo de procuração ou ato de 

delegação de poderes para tal. Necessário juntar ao protocolo, em análise, o 

termo de delegação de poderes, inclusive acrescentar os dados na minuta; 
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2) Também deve ser acrescido na minuta que: O CIEE 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) Na cláusula 6ª, consta, no entanto, que o Acordo de Cooperação será por 

“prazo indeterminado”. Observa-se, no entanto, que a legislação não permite 

contrato ou convênios em geral por prazo indeterminado, a saber do artigo 57 

parágrafo 3º c/c o artigo 116 da Lei nº 8.666/93. Recomenda-se que o prazo de 

vigência do Acordo não seja superior a 02 (dois) anos, considerando a 

dinâmica das alterações na área. 

4) Sugere-se incluir no Acordo de Cooperação, que ambas as partes poderão 

celebrar instrumentos análogos com outras pessoas jurídicas de direito privado 

e/ou público, para o mesmo fim, não havendo portanto, qualquer espécie de 

exclusividade. 

5) Por fim, sugere-se a pesquisa para a emissão da certidão da empresa, no Site 

do TCE-PR: (http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/emitir-certidao-de-

pendencias/267490/area/54). 

Feitas as ressalvas, segue a conclusão. 

Conclusão 

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

a Minuta do Acordo de Cooperação em análise, junto ao Protocolo 16.493.790-

9. 

É o parecer. 

Paranavaí, 27 de Abril de 2020. 

Paulo Sergio Gonçalves 
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR 
Procurador Jurídico 
kd 
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Acordo de Cooperação ® N.º

Acordo de Cooperação que entre si celebram, nesta data, as partes a seguir qualificadas,

Instituição de Ensino: Universidade Estadual do Paraná - Unespar
NomeFantasia:Universidade Estadual do Paraná. Sigla: Unespar
CNPJ/MF:05.012.896./0001-42
Mantenedora: Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI
Autorização de Funcionamento nº: Criada pela Lei Estadual nº. 13.283, de 25/10/2001, alterada pela
Lei Estadual nº. 13.385, de 21/12/2001, Lei Estadual nº 15.300, de 28/09/2006 e pela Lei Estadual nº.
17.590, de 12/06/2013.
Reitor: Antonio Carlos Aleixo...........................................Cargo: Reitor
Vice-Reitor: Sydnei Roberto Kempa .............................Cargo: Vice-reitor
Endereço: Avenida Rio Grande do Norte, 1525.............Bairro: Centro
CEP: 87.701-020 …………...............................................Cidade: Paranavaí.......................Estado: Paraná
Fone(s) com ddd: (044) 3482-3218 e (044) 3482-3200
Nível: ( )Médio regular ( )Ed. Prof. Técnica/médio (X)Superior ( )Ed. Especial
Curso: (X)Presencial ( )A distância
Tipo: ( )Particular ( )Municipal (X)Estadual ( )Federal

Doravante denominada INSTITUIÇÃO DE ENSINO ou somente IE e o

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, pessoa jurídica de direito privado,
constituída como associação civil, sem fins lucrativos, que tem por objetivo a assistência ao
adolescente e à educação profissional, que atua como Agente de Integração, com sede na:
Endereço: Rua Tabapuã, 540
Bairro: Itaim Bibi CEP: 04533-001 site:
www.ciee.org.br Fone(s) : 11 3040-9800
Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE
Inscrições: CNPJ/MF: 61.600.839/0001- 55 Estadual: 111.554.262.117 Municipal:
1.121.393-0
Representado neste ato por seu representante:
Paulo Donizete Pereira - RG 15.811.985-X/SSP-SP

Doravante denominado CIEE

CLÁUSULA 1ª - Este Acordo de Cooperação e o Anexo I, que faz parte integrante e indissociável do
presente instrumento, estabelecem Cooperação Recíproca entre as partes e o préstimo de serviços
socioassistenciais pelo CIEE, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração
de estudantes ao mercado de trabalho, por meio de programas de Estágio de Estudantes, de acordo
com a Constituição Federal vigente (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV).

§ 1º - O Estágio de Estudantes poderá ser obrigatório ou não, conforme determinação das diretrizes
curriculares da etapa, modalidade e área de ensino, bem como do projeto pedagógico do curso, nos
termos das normas vigentes e aplicáveis, em especial da Lei nº 11.788/08, Lei de Estágio e da Lei n.º
9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tendo como finalidade a preparação do
trabalho produtivo de educandos, com vistas ao ingresso desses educandos no mundo do trabalho.

§ 2º - A Contratada, por força de lei e deste Contrato, não poderá perceber valores das
instituições de ensino e nem exigir pagamento por parte dos estudantes.

CLÁUSULA 2 ª - Caberá ao CIEE:
a) Desenvolver esforços para captar oportunidades de estágio, obtendo das Unidades Concedentes a
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identificação e características dos programas e das oportunidades de estágio a serem concedidas;
b) Promover o encaminhamento gratuito de estudantes para a realização de atividades de estágio de

acordo com as condições definidas pela Instituição de Ensino;
c) Cadastrar os estudantes da Instituição de Ensino, candidatos a estágio;
d) Encaminhar às Concedentes os estudantes cadastrados e interessados nas oportunidades deestágio;
e) Preparar a documentação referente ao estágio, de acordo com as determinações da Instituição de

Ensino, incluindo:
● Termo de Compromisso de Estágio - TCE, entre a Concedente, o estudante e a

Instituição de Ensino contendo o Plano de Atividades do Estagiário;
● Encaminhamento e administração do Seguro Contra Acidentes Pessoais em favor do

estagiário.
f) Disponibilizar para a Instituição de Ensino as informações sobre:

● Emissão do Termo de Compromisso de Estágio;
● Conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio, mediante a informação prestada

pela Concedente;
● Relatórios de Atividades preenchidos pelo Supervisor de Estágio da Concedente com vista

obrigatória do estagiário.
g) Colocar à disposição dos alunos da Instituição de Ensino, o Banco de Informação Profissional, sobre

as profissões existentes no Brasil;
h) Incluir na cobertura o FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de acidentes

pessoais, os estudantes encaminhados pelo CIEE que estiverem em estágio;
i) Subsidiar a Instituição de Ensino com as informações sobre as instalações da Concedente doestágio;
j) Prestar à Instituição de Ensino as informações possíveis e necessárias para o cumprimento, pelo

estudante em estágio, da apresentação semestral do Relatório de Atividades, que devem conter
descrição das atividades doestágio;

k) Disponibilizar à Instituição de Ensino informações sobre a rescisão de Termo de Compromisso de
Estágio solicitada pela Concedente ou pelo estudante em estágio, nos termos que forem informados ao
CIEE, bem como a informação sobre o preenchimento do Termo de Realização do Estágio, com
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho pela
Concedente por ocasião do desligamento antecipado ou não doestagiário;

l) Respeitar as Normas, Instruções e Resoluções de Estágio da Pró-reitoria de Ensino de Graduação -
PROGRAD da Unespar;

m)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.

n)
o) Disponibilizar ainda para a Instituição de Ensino, informações sobre:

● Relação de estudantes em processos seletivos;
● Características e condições das oportunidades de estágio oferecidas a seus alunos;
● Relação de estudantes em estágio, por curso, indicando as respectivas Concedentes e a

vigência dos Termos de Compromisso de Estágio – TCE.

CLÁUSULA 3ª - As ações de responsabilidade do CIEE, enquanto Agente de Integração, não
implicarão em quaisquer ônus para a Instituição de Ensino, nem para seus alunos, inclusive os que
vierem a beneficiar-se de tais ações.

CLÁUSULA 4ª - Caberá à Instituição de Ensino:

a) Cumprir todas as responsabilidades que lhe competem, inclusive as previstas no artigo 7º da Lei nº
11.788/08;

b) Fornecer ao CIEE, em relação a cada um dos cursos que mantém, informações sobre a adequação do
estágio à proposta pedagógica do curso descrita no documento PLANO DE ESTÁGIO INTEGRADO À
PROPOSTA PEDAGÓGICA DO CURSO que consubstanciem as condições / requisitos suficientes à
exigência legal de adequação à etapa e modalidade da formação escolar dos estudantes que
realizarão estágio;

56
19

Inserido ao protocolo 16.493.790-9 por: Gisele Maria Ratiguieri em: 27/04/2020 15:58.



c) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio com o educando ou com seu representante ou assistente
legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, bem como com a Concedente, considerando
atendidos os requisitos da Lei nº 11.788/08 e também garantindo 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;

d) Atualizar as informações cadastrais, áreas profissionais e de atuação, os PLANOS DE ESTÁGIO
INTEGRADOS À PROPOSTA PEDAGÓGICA DOS CURSOS, sempre que necessário e, inclusive,
quando solicitado pelo CIEE;

e) Propiciar condições que facilitem e agilizem a inclusão de seus alunos no cadastro CIEE de candidatos a
estágio;

f) Divulgar junto a seus alunos as oportunidades de estágio captadas pelo CIEE;
g) Exigir do estagiário a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de Relatório de

Atividades que, a critério da IE, poderá ser disponibilizado pelo CIEE;
h) Informar ao CIEE os casos de rescisão, por iniciativa da Instituição de Ensino, dos Termos de

Compromisso de Estágio de seus alunos;
i) Comunicar à parte Concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de

avaliações escolares ou acadêmicas;
j) Indicar Professor Orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário.
k) Informar a situação escolar de matrícula e frequência do estudante/estagiário sempre que solicitado

pelo CIEE ou pela Concedente, por intermédio do CIEE.
CLÁUSULA 5ª - A Instituição de Ensino reconhece que, na execução deste Acordo, respeitará toda a
legislação brasileira vigente, cumprindo materialmente todas as leis, regras e normas anticorrupção
aplicáveis primordialmente a Lei nº 12.846/2013, declarando-se cientes do conteúdo desta e das
demais normas relacionadas. Ademais, a Instituição de Ensino declara-se ciente do quanto disposto no
“Código de Ética e Conduta Profissional do CIEE”, reconhecendo que respeitará todas as condições
dispostas em referido documento, principalmente acerca de: (i) requisitos básicos de conduta; (ii)
manuseio de propriedades do CIEE; (iii) tratamento de informações; e (iv) relacionamento com
funcionários do CIEE.

CLÁUSULA 6ª - O presente Acordo de Cooperação passa a vigorar a partir da data de assinatura, pelo
período de 5 (cinco) anos, podendo ser Aditiva por meio de Termos Aditivos. E poderá a qualquer
tempo, ser denunciado por qualquer uma das partes, mediante comunicado por escrito, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem atribuição de qualquer multa ou penalidade legal pelo
encerramento deste Acordo.

Parágrafo Primeiro - O Anexo I, que faz parte integrante e indissociável deste Acordo, tem vigência
atrelada à vigência deste Acordo, podendo, quando o caso e para fins de atualização, ser substituído
por outro Anexo nos mesmos moldes e termos do Anexo ora existente.

Parágrafo Segundo - Ocorrendo a denúncia, serão tomadas as seguintes providências:
●Exclusão do Cadastro CIEE de todos os alunos da Instituição de Ensino, candidatos aestágio;
●Notificação às Concedentes sobre o encerramento deste Acordo e também o cancelamento de
eventuais atribuições administrativas do CIEE correlatas ao objeto deste instrumento, inclusive a
administração da Apólice Coletiva de Seguros contra Acidentes Pessoais, feita em favor dos
estudantes em estágio.

CLÁUSULA 7ª - que ambas as partes poderão celebrar instrumentos análogos com outras
pessoas jurídicas de direito privado e/ou público, para o mesmo fim, não havendo portanto,
qualquer espécie de exclusividade.

CLÁUSULA 8ª - De comum acordo, as partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo do Estado
São Paulo e da Comarca de Paranavaí, Estado do Paraná, renunciando, desde logo, a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão que se originar deste Acordo, e que não
possa ser resolvida amigavelmente.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente Acordo, em 2 (duas) vias de igual teor.
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, , de de

Antonio Carlos Aleixo
Reitor da Unespar
Instituição de Ensino
Carimbo e assinatura

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
Carimbo e assinatura
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências

CNPJ: 61.600.839/0001-55

Requerente: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de
Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas
julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do
requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução

Normativa nº 68/2012;

b) aos registros constantes do Mural das Licitações, referentes às pessoas físicas e jurídicas, conforme

Instrução Normativa nº 37/2009; e

c) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas

anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da

Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 27/04/2020 15:53:41, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas pode ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br.

Código de controle desta certidão: 370126465

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.

Firefox https://servicos.tce.pr.gov.br/servicos/srv_certidaoTCexibicao.aspx?nu...

1 of 1 27/04/2020 15:54
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
Diretoria de Projetos e Convênios

Protocolo: 16.493.790-9

Assunto:
Acordo  de  Cooperação  entre  o  Centro  de  Integração
Empresa  Escola  -  CIEE  (Agente  de  Integração)  e  a
Universidade  Estadual  do  Paraná  -  Unespar.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁInteressado:
27/04/2020 16:01Data:

DESPACHO

Paranavaí, 27 de abril de 2020.
À  Secretaria  do  Conselho  de  Administração  e  Finanças  -  CAD  da

Universidade Estadual do Paraná - Unespar

Assunto:  Apreciação  e  aprovação  no  Conselho  de  Planejamento,
Administração e Finanças - CAD

Prezados(as) Senhores(as),
Considerando:
a solicitação do Centro de Integração Empresa Escola - CIEE/SP (e-mail à

Diretoria de Projetos e Convênios em 04/02/2020);
a Minuta do Acordo de Cooperação entre o Centro de Integração Empresa

Escola - CIEE/SP e a Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR, às folhas 55 a
58 e o Anexo I à folha 08;

a  lista  dos  empresas  atendidas  pelo  CIEE/SP  (e-mail  à  Diretoria  de
Projetos e Convênios em 13/03/2020);

a ATA de Constituição do CIEE/SP às folhas 12 a 21;
os documentos do Dirigente do CIEE/SP, Sr. Paulo Donizete Pereira à folha

22;
o Ato de Posse do Dirigente à folha 27;
as certidões negativas do CIEE/SP às folhas 23 a 40.
o parecer favorável da Pró-reitora de Ensino de Graduação, Prof. Maria

Simone Jacomini Novak;
o parecer do Procurador Jurídico da Unespar, Sr. Paulo Sérgio Gonçalves;
o  atendimento  das  ressalvas  do  Parecer  do  Procurador  Jurídico  da

Unespar.
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Esta Diretoria, solicita por gentileza a apreciação do CAD, com base nas
considerações acima citadas.

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

Respeitosamente,
Gisele Ratiguieri
Diretora de Projetos e Convênios da Unespar
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