
SOBRE A ASSINATURA DOS ESTÁGIOS DE ESTUDANTES DE 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO INTEGRAL 

Conforme decisão da Comissão de Curso de Relações Internacionais, o 

prazo final (término) dos contratos de estágios de estudantes do Integral 

não deverá se estender para além do início do semestre subsequente a ser 

cursado pelo aluno. Isso significa que a maioria dos contratos não poderá 

ser assinado pelo período de 6 meses. Tal período, muitas vezes, ultrapassa 

o início do semestre letivo subsequente. Por exemplo, um estágio iniciado em 

abril com previsão de 6 meses só se encerraria em outubro, isto é, no meio do 

semestre posterior. No caso exemplificado, não é possível que a coordenação 

de estágio avalie se há conflito de horários entre a grade a ser cursada pelo 

estudante, a partir de agosto, e o horário do estágio iniciado em abril. Afinal, no 

momento da assinatura do contrato só se conhecia a grade cursado pelo 

estudante no 1º semestre. No exemplo em questão, o contrato de estágio deverá 

ter validade de 4 meses. Após o período de rematrícula e com a grade do 2º 

semestre definida, o estudante deverá apresentar um aditivo ao contrato de 

estágio com validade de até 10 (dez) dias após o início do semestre letivo 

subsequente. Em 2020, por exemplo, o segundo semestre letivo se iniciará em 

13/08. O contrato de estágio deverá ter validade até 23/08. A mesma lógica se 

aplica aos contratos assinados no segundo semestre do ano. Um contrato 

assinado em novembro deverá ter validade de até 10 dias após o início do 

semestre subsequente. Em 2020, a data foi 12/03/20.  

Portanto, os contratos de estágio do Integral deverão ser firmados 

com validade (data de encerramento) de até dez dias após o início de cada 

semestre letivo.  
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