
 COMO PROCEDER?

QUERO CONTRATAR
UM ESTAGIÁRIO -

DRUSA

®    Cópia do Estatuto/Contrato Social da instituição;
®    Cópia de documento do representante responsável pela
instituição;
®    Documento do cadastro preenchido pela instituição.

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS
PRA REALIZAR O CADASTRO?

Sua instituição já tem cadastro para receber estagiários da
UNILA?
Lista das instituições (públicas e privadas) conveniadas à UNILA:
https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/Concedentesvincul
adasUNILA.pdf 
Se o local já tem cadastro, seguir para o 2º Passo. 

1º PASSO – TER CADASTRO COM A
UNILA PARA RECEBER ESTAGIÁRIOS

Estágio no Brasil: comunicar para a Divisão de Estágio e Atividades Complementares
(DEAC) da UNILA o endereço da instituição em que se pretende fazer estágio para
que possa ser enviado documento para preenchimento do cadastro. 
O cadastro será acompanhado diretamente pelo DEAC. Email:
prograd.deac@unila.edu.br

Estágio fora do Brasil: comunicar a Pro Reitoria de Relações Institucionais e
Internacionais (Proint) da UNILA o endereço da instituição em que se pretende fazer
estágio para que possa ser enviado documento para preenchimento do cadastro.
O cadastro será acompanhado diretamente pela Proint. Email: proint@unila.edu.br

Para realizar o Estágio o estudante de DRUSA deverá elaborar um Plano de Estágio
das atividades que irá realizar no período do estágio. 

Estas atividades serão supervisionadas por um profissional que atue com o
desenvolvimento rural e a segurança alimentar no local do estágio.

Ao final do Estágio, o responsável pela supervisão deverá realizar uma avaliação
das atividades do estagiário, que serão anexadas ao relatório final do estágio.

2º PASSO – IDENTIFICAR NO LOCAL DO ESTÁGIO
QUEM SERÁ O RESPONSÁVEL PELA SUPERVISÃO
DO ESTÁGIÁRIO DE DRUSA

SE O LOCAL NÃO TEM CADASTRO, SERÁ NECESSÁRIO FAZER O
CADASTRO. COMO FAZER? 

QUE PROFISSIONAL PODERÁ FAZER A
SUPERVISÃO DE ESTÁGIO?

A exigência é ser um profissional com título superior e que atue na
área do desenvolvimento rural e segurança alimentar na instituição
que irá receber o estagiário. Não há exigência sobre uma titulação
profissional em específico.

https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/ConcedentesvinculadasUNILA.pdf
mailto:prograd.deac@unila.edu.br
mailto:proint@unila.edu.br
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O estágio não é um emprego e não configura vínculo empregatício, de forma que o
contratante fica isento dos principais encargos trabalhistas e sociais.
Conforme a legislação brasileira (Lei nº 11.788, de 25/09/2008), não existe um valor
específico para a remuneração do estagiário.
As instituições concedentes do estágio oferecem diferentes valores de
REMUNERAÇÃO e VALE TRANSPORTE, e algumas oferecem valores adicionais, por
exemplo, auxílio alimentação. Em todos os casos, são as instituições que devem
garantir o pagamento da Apólice do Seguro contra Acidentes Pessoais (invalidez
permanente ou morte) para o estagiário.

A seguir apresentamos os valores pagos atualmente pelas instituições que mais
contratam estagiários remunerados no município de Foz do Iguaçu, que são a Itaipu
Binacional e a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu.

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu*: remuneração de R$ 680,00 + R$ 170, 00
(Auxílio Transporte) - referente a 20 horas semanais;
ITAIPU Br**: remuneração de R$ 772,00 +  Auxílio Transporte – referente a 20 horas
semanais;

*Dados retirados do último edital da PMFI publicados no diário oficial do município em 18 de
fevereiro de 2021, disponível em: https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-4849&diario
**Dados retirados do último Edital da Itaipu binacional, publicados no site da instituição, em
06/07/2021, disponível em: https://www.itaipu.gov.br/recursoshumanos/programa-de-estagios

Para ocorrer o estágio o representante da instituição onde ocorrerá o estágio
(concedente) deverá assinar o Termo de Compromisso do Estágio
Remunerado, a ser preenchido pelo estudante de DRUSA.

O representante da instituição é quem responde pelo local onde estão sendo
desenvolvidas as atividades de estágio, e seus dados devem constar no início
do Termo de Compromisso de Estágio Remunerado, como responsável pela
instituição.

3º PASSO – TERMO DE COMPROMISSO
DE ESTÁGIO REMUNERADO

O Termo de Compromisso de Estágio Remunerado tem extrema relevância.
Este documento informa o valor da remuneração do estágio, o número da Apólice
do Seguro contra Acidentes Pessoais (invalidez permanente ou morte) e o nome
da Seguradora, além do valor do Auxílio Transporte. 

O Termo levará a assinatura do responsável da instituição onde ocorrerá o estágio
(instituição concedente), do professor responsável pelo estágio, do responsável
da Divisão de Estágio da UNILA e do estagiário.
Caso a instituição não tenha um modelo de Termo de Compromisso, a UNILA
recomenda o Modelo disponível em:
https://unila.edu.br/sites/default/files/files/Termo%20Remunerado%20e%20Pla
no%20de%20Est%C3%A1gio.pdf

CURIOSIDADE 01: QUAL O VALOR DE UM
ESTÁGIO REMUNERADO - DRUSA?

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-4849&diario
https://www.itaipu.gov.br/recursoshumanos/programa-de-estagios
https://unila.edu.br/sites/default/files/files/Termo%20Remunerado%20e%20Plano%20de%20Est%C3%A1gio.pdf


 COMO PROCEDER?

QUERO CONTRATAR UM
ESTAGIÁRIO DE DRUSA

Você sabia que o Centro de Integração Empresa-Escola Paraná realiza todos os
procedimentos para contração de um estagiário para uma instituição/empresa?

Para isto, sua instituição/empresa deverá se cadastrar junto ao CIEE/PR. 
A partir disto, é o CIEE-PR que irá realizar todos os procedimentos burocráticos para
a contratação dos estagiários, além de acompanhar todo o processo de estágio,
até sua conclusão.

É uma forma da instituição/empresa garantir eficiência e transparência em todo o
processo do estágio.

CIEE: https://www.cieepr.org.br/menu-superior/estudantes/cadastre-se/

As instituições concedentes do estágio devem garantir o pagamento da
Apólice do Seguro contra Acidentes Pessoais (invalidez permanente ou
morte) para o estagiário.

Esta Apólice de Seguro poderá ser contratada pela empresa de preferência
da concedente e deverá abranger todo o período do estágio.

A título de curiosidade, abaixo listamos algumas empresas seguradoras que
ofertam Apólice do Seguro contra Acidentes Pessoais (invalidez permanente
ou morte):

Bradesco Seguros: https://wwws.bradescoseguros.com.br/
Capemisa Seguradora: https://www.capemisa.com.br/ 
Cenaturo on: https://www.centauro-on.com.br/
Porto Seguro: https://www.portoseguro.com.br/ 

Os valores das Apólices variam conforme a empresa e o período contratados.
Dados dos sites visitados sugerem um valor médio de até R$ 30, 00 a
anuidade deste tipo de Apólice de Seguro.

CURIOSIDADE 02: SEGURO CONTRA ACIDENTES
PESSOAIS (INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE)

– ONDE FAZER E QUANTO CUSTA?

CURIOSIDADE 03: CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA PARANÁ 

 

CONTATO COORDENADORA ESTÁGIO DRUSA:
silvia.zimmermann@unila.edu.br

 
MATERIAL ELABORADO COM O PROGRAMA GRATUITO CANVA

 JULHO DE 2021

LEMBRANDO: 

 O Bacharel em Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar é um profissional hábil na
leitura dos processos sociais e econômicos correntes no espaço rural e na relação entre o
rural-urbano, que articulem as dinâmicas rurais e urbanas, a sustentabilidade ambiental, a
segurança alimentar e a qualidade de vida dos agricultores e consumidores. 

São competências técnicas do profissional:

 - Projetar e implementar processos produtivos abrangendo a perspectiva social, técnica,

ambiental, cultural e econômica ao fortalecer as relações de proximidade e o alargamento

das redes dos atores sociais.

- Contribuir para o processo de (re)conversão produtiva das unidades de produção com

ênfase na agroecologia.

- Contribuir com o planejamento e a gestão de diferentes tipos de organizações sociais, tanto

individuais e privadas (de produção, agroindústria, de comercialização, outras) como coletivas

e públicas (prefeituras, sindicatos, associações e cooperativas), que visem o fortalecimento da

cooperação e solidariedade no espaço rural, na agricultura e na sociedade.

- Participar na proposição, formulação, implementação e gestão de projetos, programas e

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural e a segurança alimentar privilegiando

os espaços públicos e participativos.

- Articular diálogos entre técnicos e profissionais atuantes no campo do desenvolvimento rural

e da segurança alimentar para desenvolver, implementar e acompanhar projetos voltados à

agricultura familiar local e regional, agregando valores a esses produtos.

https://www.cieepr.org.br/menu-superior/estudantes/cadastre-se/
https://wwws.bradescoseguros.com.br/
https://www.capemisa.com.br/
https://www.centauro-on.com.br/
https://www.portoseguro.com.br/

