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TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 

 

Colocar se este Termo aditivo é o Primeiro, 

Segundo, Etc. Termo Aditivo ao Termo de 

Compromisso firmado entre a Empresa........................ 

e o Aluno....................................., com interveniência 

da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

 

O(A) .................................................................. , pessoa jurídica de direito 

(público/privado), inscrita no CNPJ sob o nº ...................... , doravante denominado 

CAMPO DE ESTÁGIO, com sede na Rua 

........................................................................... , nº .......... , CEP nº .................. , Bairro 

.......................... , Município de .............................. , Estado de .................................. , 

neste ato representado por seu (Presidente/Diretor) , Sr. 

......................................................................................... CI nº..................... , CPF 

nº....................... , residente e domiciliado na Rua ...................................... 

................................................................................., nº........, CEP nº ................. , Bairro 

............................................ , Município de ............................................ , Estado de 

................................... e, de outro lado, o(a) estudante ......................... 

................................................................................................. ,  CI nº ................ , CPF 

nº............................ , residente e domiciliado na Rua .................................... 

................................................................ , nº ........ CEP nº ................. , Bairro 

........................ , Município de ................................................  ,  Estado de 

................................ , Telefone nº................ , cursando o ..... período do Curso de 

............................. , matrícula nº .................... , doravante denominado(a) 

ESTAGIÁRIO(A), resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, com a intervenção e 

anuência da UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, inscrita no CNPJ 

sob o nº 17.217.985/0001-04, com sede na Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 

6.627, CEP nº 31270-901, Pampulha, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas 

Gerais, doravante denominada UFMG, neste ato, por intermédio de sua Escola de 

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, sendo representada pela 

Coordenadora do Colegiado de Graduação do Curso de Educação Física, Profª. Isabel 

Cristina Vieira Coimbra Diniz, número de matrícula na UFMG 15483-0, e nas demais 

disposições aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

 

 

 



CLÁUSULA PRIMEIRA 

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência do instrumento 

original, por mais...(definir prazo), contado(s) a partir da assinatura do presente 

instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Permanecem inalteradas as demais disposições do instrumento original. 

 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo em três (03) vias 

de igual teor e forma. 

 

 

Belo Horizonte, ___ de __________ de 20__. 

 

 

_______________________________________________ 

(Estagiário) 

 

_______________________________________________ 

(Campo de Estágio) 

 

_______________________________________________ 

Profa. Dra. Isabel Cristina Vieira Coimbra Diniz 

Coordenadora do Curso de Graduação em Educação Física da UFMG 

 


