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DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS DE ESTÁGIOS ENTRE INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR E A USP


Termo de Convênio (Fornecido pelo IMT) devidamente preenchido e encaminhado via e-mail em
Word;

Documentos que compõem a Habilitação Jurídica da Instituição de Ensino, exigidos pela Reitoria da
USP para analisar o convênio:


Ato Constitutivo da Instituição de Ensino (Contrato Social e/ou Estatuto, se houver Fundação),
encaminhados em PDF via e-mail;



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ), encaminhado em PDF via e-mail;



Documento que comprove poder de representação do responsável pela assinatura, encaminhado em
PDF via e-mail;



Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União,
encaminhada em PDF via e-mail;



Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, encaminhado em PDF via e-mail;



Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE (para Fundações de Apoio);m
encaminhado em PDF via e-mail;



CADIN Estadual, encaminhado em PDF via e-mail.

APÓS O CONVÊNIO SER FORMALIZADO LEGALMENTE, A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO PARA
INÍCIO DE ESTÁGIO DEVE SER APRESENTADA:


Termo de Compromisso de Estágio (Fornecido pelo IMT) devidamente preenchido e encaminhado via
e-mail em Word;



Plano de trabalho em três vias em papel timbrado (Elaborado e assinado pelo orientador de estágio no
IMT) encaminhado em cópias impressas, sendo uma via para o IMT, uma para a Instituição de Ensino
e uma para o aluno;



Carta de apresentação com declaração de carga horária de estágio curricular obrigatório a ser
cumprida pelo estagiário (fornecida pela Instituição de Ensino devidamente assinada por responsável),
encaminhado em cópia impressa.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Toda a documentação deve ser enviada a Divisão Técnica Acadêmica do IMT.
Os termos de convênio e de compromisso de estágio só poderão ser assinados após as aprovações do IMT
e da Reitoria da USP.
A Divisão Acadêmica comunicará quando os termos poderão ser impressos e assinados. O início do estágio
está condicionado à assinatura destes termos.

Em caso de dúvidas entre em contato com a Divisão Técnica Acadêmica do IMT pelo Tel.: 3061-8639 ou
pelo e-mail estagiosimt@gmail.com
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