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Gisele Ratiguieri
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR
Diretora de Projetos e Convênios
(44) 3482-3210

Re: Solicitação de convênio

Prezada Ta�ana, bom dia.

De acordo com o Item 5, do Manual de Convênios da Unespar:

O proponente deve elaborar a Minuta do Termo, de acordo com os modelos
disponíveis no site da IES (h�p://www.unespar.edu.br/a_reitoria/diretoria-de-projetose-
convenios), instruir o processo conforme especificação deste Manual encaminhá-lo
via E-protocolo Digital a Unespar/GAB, para análise e parecer técnico da Minuta e
encaminhamento as demais unidades da Ins�tuição. Caso seja necessário, a DPC
solicitará a Minuta do Termo em formato editável para alterações. O processo deverá
conter os seguintes documentos:

I. memorando de solicitação para a celebração do Convênio/Cooperação, etc. à
DPC;
IV. instrumento preenchido (Minuta do Termo de Convênio/Cooperação sem data e
assinatura);
VII. ato/regulamento/estatuto cons�tu�vo da en�dade convenente;
VIII. 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).

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

Agradeço e me coloco a disposição.

At.te.

De: Gabinete.EMBAP - Curi�ba I <gabinete.embap@unespar.edu.br>
Enviado: quarta-feira, 17 de julho de 2019 14:28:35
Para: Projetos.Convenios - Unespar <projetos.convenios@unespar.edu.br>; Gisele.Ra�guieri - Paranavaí
<gisele.ra�guieri@unespar.edu.br>
Assunto: Solicitação de convênio
 

Boa tarde senhora Gisele, segue abaixo solicitação de pedido de convênio. Qual  procedimento o Campus de
Curi�ba I deve ter para que possamos confirmar esse convênio com a empresa Herospark. Fico no aguardo.

Gisele.Ratiguieri - Paranavaí
ter 23/07/2019 10:59

Itens Enviados

Para:Gabinete.EMBAP - Curitiba I <gabinete.embap@unespar.edu.br>;
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De: Lucas Svolenski <lucas_svolenski@hotmail.com>
Enviado: quarta-feira, 17 de julho de 2019 14:22
Para: Gabinete.EMBAP - Curi�ba I <gabinete.embap@unespar.edu.br>
Assunto: ENC: Seleção HeroSpark
 
Segue o pedido da empresa para iniciar convenio com a Universidade. A responsável tentou contato e não
conseguiu. 
Conforme solicitado pela professora Solange estou encaminhando o e-mail para o gabinete dar
prosseguimento a solicitação.

Grato!

Atenciosamente,

Lucas Svolenski

De: renata.leal@eadbox.com <renata.leal@eadbox.com>
Enviado: segunda-feira, 15 de julho de 2019 19:02
Para: lucas_svolenski@hotmail.com
Assunto: Seleção HeroSpark
 
Boa tarde, Lucas,
 
Como está?
 
Conforme mencionamos na entrevista, estamos em contato com a EMBAP para informações sobre o procedimento de
convênio de estágio. Porém, o contato está bem prejudicado, pois o que nos informaram é que a pessoa responsável
está de licença. Ficamos bastante interessamos em seu perfil, mas para seguirmos com uma proposta precisamos do
contato deles. Você teria algum telefone ou alguma forma de nos ajudar?
Apenas para que você saiba em qual etapa estamos, enviamos o convênio por e-mail, mas eles não nos informaram se já
é possível confeccionar contrato de estágio.
 
Atenciosamente,

RENATA CRISTINA LEAL
Gestão de Talentos
HEROSPARK 
R. Mal. Deodoro, 497, 4º Andar
(41) 2170-4777, Curitiba-PR
Site | Blog | Linkedin| Skype:renata.leal_9
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 13.284.219/0001-01
Razão Social:EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO LTDA ME
Endereço: R XV DE NOVEMBRO 1234 CJ404 4ND / CENTRO / CURITIBA / PR /

80060-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/07/2019 a 20/08/2019 

Certificação Número: 2019072202035201366967

Informação obtida em 24/07/2019 14:17:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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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: EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO S.A
CNPJ: 13.284.219/0001-01

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 19:14:54 do dia 14/02/2019 <hora e data de Brasília>.

 Válida até 13/08/2019.
 Código de controle da certidão: C468.BF0B.7BC4.8F2F

 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 019736558-09

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.284.219/0001-01
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 07/08/2019 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (09/04/2019 11:28:24)
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 019801850-46

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.284.219/0001-01
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 21/08/2019 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (23/04/2019 14:05:56)
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO S.A
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.284.219/0001-01
Certidão nº: 170678426/2019
Expedição: 09/04/2019, às 15:43:26
Validade: 05/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que E A D B O X  T E C N O L O G I A  P A R A  E D U C A C A O  S . A

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
13.284.219/0001-01, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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CERTIDÃO Nº:

EMITIDA EM:

VÁLIDA ATÉ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

 
 
CONTRIBUINTE: EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO S.A
 
CNPJ: 13.284.219/0001-01
 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 607778-3 
ENDEREÇO: R. MARECHAL DEODORO, 497 CJ 71 - CENTRO, CURITIBA, PR 
FINALIDADE: CADASTRO EM EMPRESAS E/OU ÓRGÃOS PÚBLICOS 
 
 
É  expedida esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS, em nome
do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.
 
A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no
Município de Curitiba.
 
Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.
 
Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto
Predial  Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e
Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.
 

120933/2019 

09/04/2019 

06/08/2019 

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: DC79.D0CD.6286.4143-9.931E.D9F1.8E7A.8DF6-5 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço
http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a
períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.
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ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

TERMO DE COOPERAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO

TERMO DE COOPERAÇÃO DE ESTÁGIO Nº.
12/2019, QUE CELEBRAM ENTRE SI A
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ -
UNESPAR E A EADBOX TECNOLOGIA PARA
EDUCAÇÃO QUE VISA O
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
CONJUNTAS DE ESTÁGIO

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ doravante denominada UNESPAR, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº. 05.012.896/0001-42 (Matriz/Reitoria), com
sede à Avenida Rio Grande do Norte, 1525 - Centro - Paranavaí - CEP 87701-020,
representada pelo Magnífico Reitor, ANTÔNIO CARLOS ALEIXO, nomeado nos termos
do Decreto n.º 6.896/2012, portador do RG nº. 3.613.989-7/SSP-PR, inscrito no CPF sob
nº. 544.114.919-15, entidade autárquica multicampi,, e por delegação do Senhor Reitor, a
execução do presente Termo será acompanhada, pela Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação - PROGRAD, com execução no campus Curitiba I, e a EADBOX TECNOLOGIA
PARA EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Curitiba/PR, na Rua
Marechal Deodoro, Nº. 497, 4º andar, Centro, CEP. 80020-320, inscrita sob o CNPJ nº.
13.284.219/0001-01, neste ato representada por BEATRICE BULGACOV FILATIERI DA
SILVA, portador(a) do RG 7.260.954-9 e CPF 058.671.059-03, doravante denominada
CONCEDENTE do Estágio, resolvem celebrar o presente Termo de Convênio para
concessão de estágio, com base na Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, na Resolução
nº 10/2015 - CEPE/UNESPAR e demais normas e legislações internas da Pró-Reitoria de
Ensino de Graduação - PROGRAD, vigentes na INSTITUIÇÃO DE ENSINO mediante as
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente convênio tem por objetivo regular e formalizar as condições básicas para a
realização de estágios não-obrigatórios e estabelecer as relações entre as partes ora
conveniadas no que tange à concessão de estágio remunerado para estudantes
regularmente matriculados e que venham frequentando efetivamente cursos oferecidos
pela UNESPAR, nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, na Resolução
nº 10/2015 - CEPE/UNESPAR e demais normas e legislações internas da Pró-Reitoria de
Ensino de Graduação - PROGRAD, vigentes na INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
Caberá à UNESPAR/CAMPUS CURITIBA I:
I – encaminhar os estudantes habilitados para a realização do estágio na concedente;
II – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou
assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte
concedente, indicando 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;
III – avaliar as instalações de estágio da concedente e sua adequação à formação cultural
e profissional do estagiário;
IV – indicar professor orientador da área a ser desenvolvida no estágio como responsável
pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;

31
10

Inserido ao protocolo 15.929.374-2 por: Gisele Maria Ratiguieri em: 29/07/2019 14:09. Assinado por: Gisele Maria Ratiguieri em: 29/07/2019 14:11. Para mais
informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 46f5399ff78c30d008a3680c7340021d



ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

V – zelar pelo cumprimento da Lei nº 11.788/2008 e da Resolução nº. 046/2018 -
CEPE/UNESPAR, das obrigações contidas no presente Termo e no Termo de
Compromisso de Estágio, desligando o estagiário em caso de descumprimento de suas
normas;
VI – exigir do estagiário a apresentação semestral do Relatório Parcial de Estágio;
VII – comunicar à concedente, no início do período letivo, as datas de realização de
avaliações escolares ou acadêmicas (art. 7º da Lei nº 11.788/2008), bem como os casos
de conclusão ou abandono de curso, cancelamento ou trancamento da matrícula.

Caberá à EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO:
I – assinar o Termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando
pelo cumprimento das obrigações nele contidas e daquelas previstas na Lei nº
11.788/2008 e na Resolução nº. 046/2018 - CEPE/UNESPAR;
II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural, observando o estabelecido na legislação
relacionada à saúde e segurança no trabalho;
III - realizar a seleção dos estagiários, caso seja necessário;
IV – indicar funcionário do seu quadro de pessoal, com formação ou experiência
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para
acompanhar, orientar e supervisionar as atividades a serem desenvolvidas;
V – estabelecer a jornada de atividades do estagiário sem prejuízo das atividades
escolares, em conformidade com a legislação vigente e assegurar o desempenho de
atividades compatíveis com o seu curso de formação;
VI – encaminhar à Instituição de Ensino o Plano de Atividades de Estágio, constando as
atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário;
VII – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;
VIII – entregar, por ocasião do desligamento do estagiário, um relatório com o resumo das
atividades desenvolvidas durante o período de estágio;
IX – reduzir a jornada do estagiário a pelo menos metade nos períodos de avaliação
escolar ou acadêmica, mediante apresentação de documento idôneo emitido pela
Instituição de Ensino, com o fim de garantir o bom desempenho do estudante;
X - oferecer “bolsa de estágio” ao estagiário, podendo, o valor, variar de acordo com a fase,
carga horária ou quaisquer outros indicativos e, efetuar, até o último dia de cada mês em
que efetivamente foi realizado o estágio, o pagamento da bolsa correspondente a
frequência do estagiário apurada no período;
XI - Contratar o Seguro de Acidentes Pessoais em favor do estagiário, nos termos da Lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VÍNCULO
O estagiário não terá vínculo empregatício de qualquer natureza com a CONCEDENTE.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
O presente Termo vigorará por prazo de 2 (dois) anos, a partir da data da sua assinatura,
podendo ser prorrogado por igual período, por meio de Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DA DENÚNCIA OU RESCISÃO
Este Termo poderá ser denunciado e/ou rescindido por qualquer dos partícipes, desde que
aquele que assim o desejar comunique à outra parte, por escrito, com antecedência
mínima de 30 dias. As atividades em andamento não serão prejudicadas, devendo,
consequentemente, serem concluídas ainda que ocorra denúncia por um dos partícipes.
Os motivos que poderão levar à rescisão deste Termo são: não cumprimento das cláusulas
deste Termo pela parte Concedente ou pela Instituição de Ensino; extinção da parte
concedente; e vontade da parte concedente ou da Instituição de Ensino.
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CLÁUSULA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
As dúvidas e os casos omissos serão solucionados pelos partícipes, nos termos da
legislação vigente e pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXCLUSIVIDADE
Ambas as partes poderão celebrar convênios 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 OITAVA – DO ÔNUS
Não haverá transferência de recursos financeiros entre os partícipes, que se comprometem
a arcar com o ônus que advier das obrigações assumidas neste Convênio.

CLÁUSULA NONA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Justiça Federal, de Curitiba/PR, para dirimir toda e qualquer
dúvida na execução e cumprimento do presente instrumento, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual
teor e forma, que depois de lido e aprovado, vai por todos assinado, na presença de 2
(duas) testemunhas.

Curitiba, 25 de julho de 2019.

_______________________________
ANTONIO CARLOS ALEIXO

Reitor da Unespar

_______________________________
BEATRICE BULGACOV FILATIERI DA

SILVA
Advogada da EADBOX Tecnologia para

Educação

______________________________
MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK
Pró-Reitora de Ensino de Graduação

Testemunhas:
1. Pela UNESPAR:

Nome: Gisele Maria Ratiguieri
CPF: 051.309.089-45

2. Pela CONCEDENTE

Nome: Renata Cristina Leal
CPF: 077.932.879-59
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
UNESPAR/GAB/DIR.PROG.CONV  Diretoria de Programas e

Protocolo: 15.929.374-2

Assunto:

TERMO DE COOPERAÇÃO DE ESTÁGIO No. 12/2019, QUE
CELEBRAM  ENTRE  SI  A  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DO
PARANÁ  -  UNESPAR  E  A  EADBOX  TECNOLOGIA  PARA
EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
CONJUNTAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁInteressado:
29/07/2019 14:14Data:

DESPACHO
Prezada Pró-reitora de Ensino de Graduação,

Considerando o presente protocolado;
Considerando o Termo de Convênio nº. 012/2019 entre a Universidade

Estadual do Paraná - Unespar, por meio do Campus Curitiba I e a EADBOX -
Tecnologia para a Educação, que visa o desenvolvimento de atividades
conjuntas de estágio;

Fundação Araucária e a Unespar;
Considerando o objeto do Convênio e as Normativas e Instruções da

PROGRAD.

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

Agradecemos.
Respeitosamente,

Gisele Ratiguieri
Diretora de Projetos e Convênio da Unespar
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
PRO-REITORIA ENSINO DE GRADUAC

Protocolo: 15.929.374-2

Assunto:

TERMO DE COOPERAÇÃO DE ESTÁGIO No. 12/2019, QUE
CELEBRAM  ENTRE  SI  A  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DO
PARANÁ  -  UNESPAR  E  A  EADBOX  TECNOLOGIA  PARA
EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
CONJUNTAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁInteressado:
31/07/2019 08:08Data:

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

Universidade  Estadual  do  Paraná  UNESPAR  e  a  empresa  EADBOX
TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO, inscrita sob o CNPJ 13.284.219/0001-01,
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 103/2019 - DPC/UNESPAR

Paranavaí, 31 de julho de 2019.

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

Assunto: Parecer Jurídico

Senhor Procurador Jurídico,

Considerando:

a solicitação, por meio de e-mail, do Gabinete do Campus da Unespar

Curitiba I;

o Estatuto Social da EADBOX Tecnologia para Educação S.A.;

As certidões negativas: FGTS-CRF, Federal, Estadual, Débitos Trabalhistas,

Municipais;

o Termo de Cooperação nº. 012/2019 às folhas 31 a 33;

O despacho com paracer favorável da Pró-reitoria de Ensino de Graduação;

Solicitamos, por gentileza, parecer jurídico e dispensa de licitação, se for o

caso, para posterior apreciação pelos membros do Conselho de Administração e

Finanças - CAD da Unespar

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

consideração.

Respeitosamente,

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

 PARECER N. 086/2019-PROJUR/UNESPAR 

Protocolo Digital: 15.929.374-2 

EMENTA: Termo de Cooperação para Estágio. 

Objeto: Termo de Convênio/Cooperação entre 
a Empresa EADBOX Tecnologia para a 
Educação S/A e a UNESPAR. 

Interessado: Diretoria de Projetos e Convênios 
da UNESPAR e o Campus de Curitiba I 
(Embap). 

I- Histórico 

Trata-se de processo acerca do Termo de COOPERAÇÃO entre a Empresa 

EADBOX Tecnologia para a Educação S/A e a UNESPAR, com o objetivo 

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

obrigatórios, nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

 

O processo constitui-se dos seguintes documentos correlacionados: 

Fls. 02 e 03 – Orientações para solicitação de convênio e troca de e-mails de 

encaminhamento; 

Fls. 04 a 24 – Estatuto da empresa proponente empresa EADBOX Tecnologia 

para Educação S/A; 

Fls. 25 – Certidão de Regularidade com o FGTS empresa EADBOX Tecnologia 

para Educação S/A; 

Fls. 26 – Certidão Regularidade com Tributos Federais empresa EADBOX 

Tecnologia para Educação S/A; 

Fls. 27 e 28 – Certidão Regularidade com Tributos Estaduais empresa 

EADBOX Tecnologia para Educação S/A; 

Fls. 29 - Certidão negativa de débitos trabalhistas da empresa EADBOX 

Tecnologia para Educação S/A. 
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Fls. 30 - Certidão negativa de débitos municipais da empresa EADBOX 

Tecnologia para Educação S/A. 

Fls. 31 a 33 – Termo de Cooperação de Estágio entre empresa EADBOX 

Tecnologia para Educação S/A e a UNESPAR. 

Fls. 34 – Despacho encaminhamento da Pró-reitora de ensino; 

Fls. 35 – Parecer favorável da Diretora de Projetos e Convênios – UNESPAR – 

Profa. Gisele Ratiguieri. 

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. 
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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. 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. 
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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). 

 

Corroborando, temos a 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 convênios para fins de 

estágio nos termos da referida Lei. 

No entanto, 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; 

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais; 
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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 ou termo 

de cooperação, poderá envolver gastos com recursos públicos. 

Porém, não havendo quaisquer encargos por parte da Administração, desde 

que conste cláusula expressa de não exclusividade, entende-se poderá ser 

dispensada a licitação – uma vez que não fere o principio da concorrência, 

desde que comprove, a empresa (agente de integração) a sua regularidade 

fiscal e jurídica, bem como conste do seu estatuto a capacidade para o mister. 

 

III- 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; 
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Procuradoria Jurídica 
6 

 
[...] 

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. 

 

IV- Considerações finais 

Certifica-se que o termo de cooperação de fls. 31 a 33 possui identificação do 

objeto, as metas, que não haverá ônus para a Administração e o período de 

vigência, v.g., dentre outros elementos que possibilitam a sua plena execução. 

Sendo a concedente uma empresa privada, 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 mais que referida lei de estágios. 

 

V- Conclusão 

Diante do exposto, a PROJUR manifesta-se favorável ao Termo de 

Cooperação em análise, junto ao Protocolo 15.929.374-2. 

É o parecer. 

Paranavaí, 1º de agosto de 2019. 

 

Paulo Sergio Gonçalves 
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR 
Procurador Jurídico 
 
KD 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
GABINETE DA REITORIA

Protocolo: 15.929.374-2

Assunto:

TERMO DE COOPERAÇÃO DE ESTÁGIO No. 12/2019, QUE
CELEBRAM  ENTRE  SI  A  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DO
PARANÁ  -  UNESPAR  E  A  EADBOX  TECNOLOGIA  PARA
EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
CONJUNTAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁInteressado:
06/08/2019 14:56Data:

DESPACHO
Paranavaí, 06 de agosto de 2019.

À Secretaria do Conselho de Administração e Finanças - CAD
Universidade Estadual do Paraná

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

Prezados(as) Senhores(as),

Considerando:
a solicitação, por meio de e-mail, do Gabinete do Campus da Unespar

Curitiba I;
o Estatuto Social da EADBOX Tecnologia para Educação S.A.;
As  certidões  negativas:  FGTS-CRF,  Federal,  Estadual,  Débitos

Trabalhistas, Municipais;
o Termo de Cooperação nº. 012/2019 às folhas 31 a 33;
o parecer favorável da Pró-reitoria de Ensino de Graduação;
O parecer favorável da Procuradoria Jurídica.

Esta  Diretoria,  solicita  a  apreciação  do  CAD,  com  base  nas
considerações acima citadas para aprovação.

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

Respeitosamente,
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Gisele Ratiguieri
Diretora de Projetos e Convênios
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