
A Univiçosa apresenta o
Núcleo de Estágios - NE
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Busca vagas de estágio obrigatório (supervisionado)

Orienta os estudantes em relação às atividades de estágio

Realiza a ponte entre os alunos e as empresas

Organiza toda a documentação necessária

Divulga vagas de estágios e de emprego
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Estágio Obrigatório

Atividade de vivência prática e regulamentada pela Lei
11.788/08 (Lei do Estágio). 
É uma disciplina obrigatória que consta na Matriz
Curricular do aluno:
   Não necessariamente precisa ser uma atividade
remunerada.
      A carga horária semanal varia de 30 a 40 horas.

Estágio Não Obrigatório

É uma atividade prática, onde o estudante busca
expandir os conhecimentos, sendo uma atividade
extracurricular. As horas realizadas são contabilizadas
na disciplina "Atividades Complementares" e no
currículo do aluno:
  Deve ser uma atividade remunerada. A Lei de
Estágios não cita valores, fica a cargo da empresa
estipular um valor para a bolsa.
     Normalmente a carga horária semanal varia de 20 a
30 horas.
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Formar um futuro colaborador de maneira alinhada

à cultura da empresa.

Sua empresa pode oferecer ao funcionário, um

estagiário para apoio à novos projetos.

É uma forma de arejar o ambiente de trabalho,

promovendo trocas de vivências entre profissionais.

Sua empresa economiza ao contratar estagiários.

Essa contratação não gera vínculo empregatício. A

empresa fica livre de pagar encargos trabalhistas.

Vantagens de receber estagiários 
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O Núcleo de Estágios - NE da Univiçosa, tem o

controle dos estudantes que irão realizar os

estágios obrigatórios. Junto com os gestores de

cursos e professores, podemos encaixar o

estudante de acordo com o perfil da sua empresa.

O NE faz o planejamento de vagas sempre com 4

meses de antecedência.

Se for de interesse, o Núcleo de Estágios pode

sempre encaminhar estagiários da modalidade do

estágio obrigatório para a sua empresa.

Vantagens de receber estagiários 
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A Univiçosa custeia o seguro escolar para todos

os estudantes. Eles estão assegurados 24h, em

qualquer lugar do território nacional.

A Univiçosa, em parceria com a TOTVS, uma das

maiores empresas de software do mundo,

trabalha com um portal específico para as

empresas parceiras. Será um excelente campo de

contato entre o mercado de trabalho e o

acadêmico.

Vantagens de receber estagiários 

7



O NE possui um perfil no Instagram para

divulgação de vagas de estágio e emprego. Basta

enviar as informações para o WhatsApp (31) 3899-

8077.

A sua empresa é convidada a participar

dos eventos acadêmicos da Univiçosa.

Vantagens de receber estagiários 
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Telefones: (31) 3899-8074 ou (31) 3899-8077

WhatsApp: (31) 3899-8077 

E-mail: rosangela@univicosa.com.br

Instagram: @nucleoestagiosunivicosa

 



https://abres.org.br/2021/02/04/empresas-contratem-estagiarios-e-tenham-vantagens/
 

https://www.cieemg.org.br/noticia/programa-estagios-cartilha-ciee-mg-2020
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm
 

 

https://abres.org.br/2021/02/04/empresas-contratem-estagiarios-e-tenham-vantagens/

