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ANEXO 1 
QUADRO DE GRUPOS, CURSOS E REQUISITOS 

 

Grupo Curso Requisito 

GRUPO I 

Bacharelado em Administração 

 
Estar matriculado a partir do 1º semestre, 
observados os requisitos da Universidade e 
com frequência regular. Somente poderão 
ingressar no estágio os candidatos que, no 
momento da assinatura do Termo de 
Compromisso de Estágio (TCE), não 
tenham cursado mais do que 50% 
(cinquenta por cento) da carga horária total 
do curso de graduação, comprovado 
mediante declaração da Instituição de 
Ensino Superior. 

Bacharelado em  
Ciências Contábeis 

Bacharelado em  
Ciências Econômicas 

GRUPO II 
Bacharelado em Arquitetura e 
Urbanismo e Engenharia Civil 

 
Estar matriculado, observados os requisitos 
da Universidade e com frequência regular. 
Somente poderão ingressar no estágio os 
candidatos que, no momento da assinatura 
do Termo de Compromisso de Estágio 
(TCE), estejam cursando, no mínimo, o 6º 
semestre do curso de graduação, 
comprovado mediante declaração da 
Instituição de Ensino Superior. 

GRUPO III 
Bacharelado em Engenharia 

Elétrica e Engenharia Eletrônica 

 
Estar matriculado, observados os requisitos 
da Universidade e com frequência regular. 
Somente poderão ingressar no estágio os 
candidatos que, no momento da assinatura 
do Termo de Compromisso de Estágio 
(TCE), estejam cursando, no mínimo, o 6º 
semestre do curso de graduação, 
comprovado mediante declaração da 
Instituição de Ensino Superior. 

GRUPO IV 
Bacharelado em Engenharia 
Mecânica e Engenharia de 

Produção 

 
Estar matriculado, observados os requisitos 
da Universidade e com frequência regular. 
Somente poderão ingressar no estágio os 
candidatos que, no momento da assinatura 
do Termo de Compromisso de Estágio 
(TCE), estejam cursando, no mínimo, o 6º 
semestre do curso de graduação, 
comprovado mediante declaração da 
Instituição de Ensino Superior. 

GRUPO V 
Bacharelado na Área de 

Tecnologia da Informação 

 
Estar matriculado a partir do 1º semestre e 
com frequência regular. Somente poderão 
ingressar no estágio os candidatos que, no 
momento da assinatura do Termo de 
Compromisso de Estágio (TCE), não 
tenham cursado mais do que 50% 
(cinquenta por cento) da carga horária total 
do curso de graduação, comprovado 
mediante declaração da Instituição de 
Ensino Superior. 

 


