
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO INTERNACIONAL DE ESTÁGIO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA UNIPAMPA Nº 34/2021 
Art. 2º Os estágios realizados no exterior seguirão os procedimentos previstos nas 
Resoluções nº 29/2011 e 329/2021, que regulamentam os estágios dos cursos de 
graduação da UNIPAMPA, no que couber e no projeto pedagógico de curso (PPC). 
Art. 3º Para realização de estágio no exterior, obrigatório ou não obrigatório, é 
necessária a celebração de termo de compromisso de estágio (TCE), sendo facultado 
firmar acordo de cooperação, conforme Lei nº 11.788, de 2008. 
§ 1o O acordo de cooperação será realizado somente nos casos em que for exigido 
pela parte concedente do estágio. 
§ 2º O acordo de cooperação não substitui a exigência do TCE. 
§ 3º Estágios realizados no exterior devem, obrigatoriamente, ser precedidos pelos 
TCE e pelo plano de atividades, com acompanhamento pelo orientador de estágio por 
meio da ficha indicada pela instituição estrangeira, bem como a apresentação de 
relatórios das atividades e a atenção aos demais requisitos necessários para 
viabilização e cumprimento do estágio. 
Art. 4º Nos casos em que for exigido pela parte concedente do estágio, o acordo de 
cooperação deverá, necessariamente, estar formalizado antes do início das atividades. 
Parágrafo único. Deverá ser utilizado o modelo de acordo de cooperação 
disponibilizado pela UNIPAMPA, podendo ser empregado modelo da parte 
concedente, desde que aprovado pela Procuradoria Federal junto à UNIPAMPA. 
Art. 5º Para solicitação do acordo de cooperação, deverá ser aberto processo no 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da UNIPAMPA, do tipo DAIINTER –ESTÁGIO 
INTERNACIONAL, com a seguinte documentação anexa:  
I - ofício da Coordenação de Curso, com a ciência do coordenador acadêmico ou 
diretor de campus, com solicitação de assinatura do acordo de cooperação para 
estágio internacional; 
II - ata de aprovação no Conselho do Curso;  
III - carta de intenções entre a empresa ou IES (com justificativa da solicitação) e a 
UNIPAMPA;  
IV - documento do representante legal da empresa ou IES;  
V - documento de designação do representante legal; 
VI - cópia do regimento/estatuto/contrato social/outro; 
VII - dados da empresa ou instituição de ensino: nome do representante legal, nº da 
carteira de identidade e endereço;  
VIII - cópia da carteira de identidade do representante legal e e-mail; e 
IX - formulário de cadastro partícipe – estágio internacional. 
O Discente ou Prof. Orientador precisará encaminhar a documentação de Convênio 

180 (cento e oitenta) dias antes de iniciar o estágio, para o e-mail 

estagio.dompedrito@unipampa.edu.br para iniciarmos o processo via SEI e 

encaminharmos para a DAIINTER dar continuidade nos trâmites para a celebração de 

convênio. 

OBS. É necessário que a Instituição Estrangeira faça o seguro para o discente que fará 

o estágio, pois a Apólice de Seguro da Unipampa NÃO possui cobertura para os 

estágios obrigatórios realizados fora do país. 


