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NACIONAL À RESPEITO DA SITUAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS 
 

Diante da pandemia causada pela COVID-19, a população mundial foi          

colocada em alerta em um cenário de instabilidade, incertezas, de risco à suas             

próprias vidas e de inquietude em meio à corrida na buscas por formas de combate               

à disseminação do vírus bem como pela preservação da saúde das pessoas.  

No Brasil, em 6 de fevereiro de 2020, o Governo Federal publicou a Lei nº               

13.979 de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública. A União            

Nacional dos Estudantes - UNE, entidade representativa dos estudantes brasileiros,          

tem acompanhado com bastante preocupação o impacto de uma série de medidas            

que vêm sendo tomadas por parte das instituições, empresas e governos: dentre            

elas, nos coloca em alerta o relato de milhares de estagiários à respeito da              

finalização antecipada de seus contratos por parte, inclusive, de órgãos públicos;           

muitos acusam, também, a não renovação. 

Dados da FGV Social apontam que os jovens caracterizam a parcela da            

população que mais perdeu renda no trabalho nos últimos anos. Além disso, antes             

da crise causada pela pandemia, era a parcela que enfrentava com ainda mais             

dificuldades o aumento do desemprego, por conta da pouca experiência. 

De acordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Lei do Estágio),                

o estágio é considerado ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no          

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de            

educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação           



superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos            

anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de           

jovens e adultos. 

Em 2019 foram contabilizados 576.983 estagiários no Brasil, segundo dados          

divulgados pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). É preocupante         

imaginar a generalização da finalização desses contratos no momento em que           

vivemos. Diante da crise sanitária, econômica e social causada pela pandemia, é            

imprescindível proteger e manter a renda da juventude e de suas famílias durante             

esse período para que possam enfrentar a pandemia nas melhores condições           

possíveis. 

Assim, levando em conta que o Brasil está sob Decreto de Estado de             

Calamidade; que a juventude já vinha sendo um setor fortemente atingido pela crise             

econômica antes mesmo da pandemia; que é imprescindível proteger a renda de            

estudantes estagiários e de suas famílias para que possam enfrentar esse período,            

conclamamos aos parlamentares que envidem esforços na apresentação e         

aprovação de iniciativa legislativa que suspenda a finalização de contratos de           

estágios durante estado de calamidade pública e que projeta a renda da juventude             

brasileira e dos estagiários. 
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