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RELATÓRIO DE CONVÊNIOS DE ESTÁGIO

N° Instituição/Empresa N° do Convênio Processo Objeto

Estágio 
Obrigatório 

ou/e Não 
Obrigatório

Centro Ano
1º Termo 
Aditivo

2º Termo 
Aditivo

3° Termo 
Aditivo

Início da 
Vigência

Término da 
vigência

Status Observação Arquivamento

45 Escola Estadual Vera Simplicio
O presente convênio tem por objetivo a parceria entre a Secretaria Executiva de Educação - SEDUC e a 

UEPA, para fins de implantação da UEPA na Escola de Ensino Fundamental Vera Simplicio.
2010 01/07/2010 30/06/2030 Vigente

78
UNIFESP - Universidade Federal de 

São Paulo
034/2012 03147/2010

Realização de estágio curricular para os estudantes indicados pela UEPA, mediante disponibilidade de 
aceite de cada departamento/disciplina pleiteado, para se dedicarem as atividades relacionadas com os 

respectivos cursos, conforme será estabelecido em termos de compromisso de estágio.
Obrigatório UEPA 2012 --- --- --- 14/12/2016 13/12/2021 Vigente --- cx 01

84
Associação Proativa do Pará - 

PROATIVA
48/2012

2012/454203 - 
UEPA

Visa estabelecer as bases para estágio curricular obrigatório e não obrigatório, entre a Universidade do 
Estado do Pará e a Associação Proativa do Pará, esta última na condição de INTEGRADOR DE 

ESTÁGIO, junto a empresas e insitutições públicas e privadas, para alunos regularmente matriculados e 

Obrigatório e não 
obrigatório

UEPA 2012 --- --- --- 12/01/17 11/01/19 Vigente --- cx 05

85 Super Estágios LTDA.       030/2012
 2012/167296 - 

UEPA

Tem por objetivo a prestação de serviços de agente de integração, visando a celebração de convênios 
com as partes concedentes de estágio, para viabilizar a cooperação recíproca e a efetivação de relações 

de estágios.
Obrigatório UEPA 2012 --- --- --- 09/09/2016 08/09/2021 Vigente --- cx 01

87 Rádio e Televisão Marajoara Ltda 014/2013 2013/129238
Visa estabelecer as bases para estágio curricular obrigatório e não obrigatório, entre a Universidade do 

Estado do Pará - UEPA e a Rádio e Televisão Marajoara Ltda, para alunos regularmente matriculados e 
com efetiva frequencia em relação em relação aos cursos de Secretariado Trilingui, ministrados pela 

Obrigatório e não 
obrigatório

CCSE 2013
1º  Termo 

Aditivo
2º Termo 

Aditivo
--- 05/05/2017 04/05/2019 Vigente --- cx 03

88 Ministério Público Federal --- 2013/523174
Este Convênio tem por objeto estabelecer vinculo entre o MPF  e a UEPA, credenciada pelo MEC, 
visando proporcionar aos alunos regularmente matriculados, a oportunidade de serem incluídos no 

Programa de Estágio do Ministério Público da União, preparendo-os para a empregabilidade, para a vida 

Obrigatório e 
Não obrigatório

UEPA 2013 --- --- --- 09/12/2016 08/12/2019 Vigente --- cx 01

89
Hospital Universitário João de 

Barros Barreto - HUJBB
001/2013 2012/457706

Concessão de estágio na área da saúde, por parte da CONCEDENTE, aos alunos regularmene 
matriculados nos cursos de Medicina, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Educação Física da 

Universidade do Estado do Pará - UEPA, os quias deverão realizar suas atividades práticas dentro das 
Obrigatório CCBS 2013 --- --- --- 28/02/2013 27/02/2017 Vigente

Minutas encaminhadas ao HUJBB para 
assinatura dos responsáveis por meio 

de oficio em 01/02/2017.
cx 02

90
Hospital Regional Público da 

Transamazônica - HRPT
43/2013 2013/464979

Proporcionar convênio entre a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA e o HOSPITAL 
REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS DO PARÁ, com vistas ao desenvolvimento de programas, projetos 

e atividades no campo da pesquisa, ensino, estágios e prioritariamente às residências médicas de: 
Obrigatório CCBS 2013 --- --- --- 18/11/2013 17/11/2018 Vigente --- cx 02

91 Hospital do Coração do Pará 39/2013 2013/473560
Visa estabelecer as bases para estágio curricular obrigatório e não obrigatório, entre a Universidade do 

Estado do Pará - UEPA e o Hospital do Coralçao do Pará, com vistas ao desenvolvimento de programas, 
projetos e atividades no campo de pesquisa, ensino e estágio e prioritariamente à residência médica em 

Obrigatório e 
Não obrigatório

CCBS 2013 --- --- --- 01/10/2013 30/09/2018 Vigente --- cx 02

96
Belém Empreendimentos Esportivos 

LTDA - Companhia Atlética
N° 044/2013

2013/550290 - 
UEPA

Visa estabelecer as bases para estágio curricular obrigatório e não obrigatório, entre Universidade do 
Estado do Pará - UEPA e a Companhia Atlética, para alunos regularmente matriculados e com efetiva 

frequencia em relação aos cursos de Educação Física e Pedagogia.

Obrigatório e 
Não obrigatório

CCSE 2013 --- --- --- 09/12/2013 08/12/2018 Vigente --- cx 01

97
Associação Instituto Tecnológico 

Vale
N° 38/2013

2013/428501 - 
UEPA

Visa estabelecer as bases para estágio de Extensão, entre Universidade do Estado do Pará - UEPA e a 
ASSOCIAÇÂO INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE, para alunos regularmente matriculados e com a 

efetiva frequência  em relação aos cursos de pedagogia, letras libras, letras língua inglesa, letras língua 

Obrigatório e 
Não obrigatório

CCBS E 
CCNT E 
CCSE

2013 --- --- --- 09/09/2013 08/09/2018 Vigente --- cx 01

134 Instituto Vitória Régia 21/2014 2014/297608
Estágio curricular obrigatório e não obrigatório para alunos regularmente matriculados e com efetiva 

frequência em relação ao curso de Pedagogia, ministrados pela UEPA.
Obrigatório e 

Não obrigatório
CCSE 2014

1° Termo 
Aditivo

--- --- 05/08/2014 04/08/2018 Vigente --- cx 02

135
Hospital Regional de Conceição do 

Araguaia
41/2013 366309/2013

Visa estabelecer as bases para o estágio curricular obrigatório e não obrigatório entre a Universidade do 
Estado do Pará - UEPA e o Hospital Regional de Conceição do Araguaia, para alunos regularmente 

matrículados e com efetiva frequencia em relação ao curso de enfermagem, ministrado pela instituição de 

Obrigatório e 
Não obrigatório

CCBS 2014 --- --- --- 26/02/2014 02/03/2018 Vigente --- cx 02

136
FESAR - Faculdade de Ensino 
Superior da Amazônia Reunida

22/2014 2014/242494
Visa estabelecer as bases para estágio curricular obrigatório e não obrigatório, entre a Universidade do 

Estado do Pará - UEPA e a Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida - FESAR, para alunos 
regularmente matriculados e com efetiva frequência em relação aos cursos de nível superior, ministrados 

Obrigatório e 
Não obrigatório

UEPA 2014 --- --- --- 23/07/2014 31/07/2018 Vigente --- cx 01

137
FAPED  - Fundação de Apoio à 
Pesquisa e ao Desenvolvimento  

02/2014 - UEPA 2014/17907
Visa estabelecer as bases para estágio curricular obrigatório e não obrigatório, entre Universidade do 

Estado do Pará - UEPA e a Fundação de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento - FAPED, para alunos 
regularmente matriculados e com efetiva frequência em relação aos cursos de nível superior, ministrados 

Obrigatório e 
Não obrigatório

UEPA 2014
1° Termo 

Aditivo
--- --- 12/02/2014 11/02/2018 Vigente --- cx 01

140
EMATER - Empresa de Assistência 

e Extensão Rural do Estado do 
Pará

017/2014 - UEPA 2014/129699
Visa estabelecer as bases para curricular obrigatório e não obrigatório, entre a Universidade do Estado do 
Pará - UEPA e a EMATER - Empresa de Assistência e Extensão Rural do Estado do Pará, para alunos 

regularmente matriculados e com efetiva frequência em relação aos cursos de engenharia florestal, 

Obrigatório e 
Não obrigatório

CCNT E 
CCSE

2014 --- --- --- 22/05/2014 21/05/2019 Vigente --- cx 01

141 Colégio Santa Catarina de Sena 018/2014 2014/245564
Visa estabelecer as bases para o estágio curricular obrigatório e não obrigatório, entre a Universidade do 
Estado do Pará - UEPA e o Colégio Santa Catarina de Sena, para alunos regularmente matriculados e 

com efetiva frequência em relação aos cursos de nível superior, ministrados pela UEPA.

Obrigatório e 
Não obrigatório

UEPA 2014 --- --- --- 27/08/2014 26/08/2018 Vigente --- cx 01

151
Salvador e Pedrosa - Espaço 

Corpore
--- --- Estágio alunos de educ. Física --- CCBS 2014 --- --- --- 02/12/2014 02/11/2019 Vigente

Não foi encontrado nenhum documento 
relativo ao convênio

168
Universidade Federal do Oeste do 

Pará - UFOPA 
--- 2014/580068

O presente convênio tem por objeto estabelecer as condições indispensáveis à viabilização de concessão 
mútua de estágio curricular obrigatório ou não obrigatório aos estudantes regurlamente matriculados nos 

cursos de graduação da UFOPA e UEPA.

Obrigatório e 
Não Obrigatório

UEPA 2015 --- --- --- 06/03/2015 06/03/2020 Vigente --- cx 01

173
UFT - Universidade Federal do 

Tocantins
23101.001908/2015-2 - 

UFT
2015/64758 Realização de estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios dos cursos das Instituições  

Convenentes, observando os critérios aqui estabelecidos.

Obrigatório e não 
obrigatório

UEPA 2015 --- --- --- 12/08/2015 11/08/2020 Vigente --- cx 05

175
Secretaria Municipal de Saúde - 

SESMA
001/2015 2013/403121

Estágio curricular obrigatório, para alunos regularmente matriculados e com efetiva frequência em relação 
aos cursos da área de saúde do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS -UEPA (medicina, 
enfermagem, fisioterapia e terapia ocupacional), nas dependencias dos hospitais HPSM Mário Pinot e 

Obrigatório CCBS 2015 --- --- --- 16/09/2015 15/09/2017 Vigente
Minutas encaminhadas por meio de 

Ofício a SESMA com as tres vias do 1º 
TA para assinatura e publicação em 

cx 04

178
Prefeitura Municipal de Prainha 

(Santarém)
26/2015 2015/31006

Visa estabelecer as bases para estágio curricular obrigatório e não obrigatório, entre a Universidade do 
Estado do Pará - UEPA e a Prefeitura Municipal de Prainha, para alunos regularmente matriculados e 

com efetiva frequencia em relação ao curso de enfermagem, ministrados pela instituição de ensino 

Obrigatório e não 
obrigatório

CCBS 2015 --- --- --- 25/01/2016 24/01/2018 Vigente --- cx 03

182
Benemérita Sociedade Portuguesa 
Beneficiente do Pará - Hospital D. 

Luiz I
30/2015 2015/464246

O convênio tem por objeto a consolidação de estágio de atividades teóricas e práticas nas enfermarias, 
centros cirurgicos, ambulatórios e serviços de auxilio diagnóstico e terapéutico para Residentes do 

Programa de Residencia Médica/PRM em Neurocirurgia desta IES.
Obrigatório CCBS 2015 --- --- --- 26/10/2016 25/10/2021 Vigente ---  

186
Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Pará - 

IFPA CAMPUS TUCURUÍ 
005/2015 2015/29154

O Convênio tem por objetivo proporcionar aos alunos regurlarmente matriculados nos termos do Art. 3° 
da lei 11788/2008 no IFPA Campus Tucuruí, a oportunidade de realização de estágio supervisionado na 

Concedente.
Obrigatorio UEPA 2015 --- --- --- 01/06/2015 31/05/2019 Vigente --- cx 05

187 Instituto Evandro Chagas --- 2015/47220
Tem por objetivo a concressão de estágio curricular obrigatório e extracurricular não obrigatório a 

estudantes da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA, regularmente matriculados, nos termos 
seguintes

Obrigatório e não 
obrigatório

UEPA 2015 --- --- --- 24/02/2015 23/02/2020 Vigente --- cx 02

189
HSAMZ - Hospital Santo Antônio 

Maria Zaccaria
38/2014

2014/489840 - 
UEPA

Estágio curricular obrigatório e não obrigatório para alunos regularmente matriculados e com efetiva 
frequência em relação ao curso de Medicina, ministrados pela UEPA.

Obrigatório CCBS 2015 --- --- --- 10/02/2017 09/02/2019 Vigente --- cx 02


