
 

DOCUMENTAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO 

 

Conforme Resolução da UNIPAMPA, nº 268, de 02 de dezembro de 2019, 

Art.10, a Universidade orienta e preza por firmar convênio ou acordo de 

cooperação para estágio com as partes concedentes. 

Devido a exigência de Convênio a primeira providência é verificar na página da 

Divisão de Estágios da UNIPAMPA no Link Convênios- Convênio vigentes- se 

o local que pretende realizar o estágio já possui Convênio firmado. Essa 

informação pode ser obtida também com o Servidor interface de estágios do 

Campus. 

Informo que a documentação digitalizada, da empresa/instituição, precisa ser 

solicitada até 90 dias antes de o discente sair para o estágio para tempo hábil 

suficiente de ser elaborada a minuta de convênio e ser assinada pela parte 

Concedente e a UNIPAMPA. 

Os discentes que irão realizar estágio precisam encaminhar para os e-mails 

estagio.dompedrito@unipampa.edu.br e leonardoguterres@unipampa.edu.br 

os seguintes dados para conseguirmos solicitar a  documentação das 

empresas/instituições em tempo hábil de realizar todos os trâmites para a 

celebração de convênio: 

- Razão social da parte concedente e CNPJ; 

- Nome completo da pessoa que irei encaminhar a solicitação de dados e 

documentos e que será responsável por dar andamento ao processo na 

empresa/instituição; 

- E-mail para realizar a solicitação de dados e documentos da parte concedente; 

- Número de telefone da parte concedente para contato. 

Informo, ainda, que o local escolhido para a realização de estágio precisa 

possuir o consentimento do professor orientador de estágio. 

 

Documentação que a empresa/instituição precisará enviar por e-mail: 

- E-mail com manifestação de interesse em firmar o Convênio;  

- Nome da instituição (razão social); 

- Cópia CNPJ (matriz); 

- Documento de constituição da instituição (contrato social/estatuto/ regimento 

interno/lei orgânica); 

- E-mail da instituição (para encaminhar assinatura); 

- Telefone da instituição; 

- Nome e cargo do Representante legal que assinará o convênio; 

- Cópia do CPF; RG. 


