
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 
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COORDENAÇÃO GERAL DE ESTÁGIOS 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

Encaminha-se para acompanhamento, a relação atual de Agentes de Integração que estão em situação regular com a UFCAT.  
Até a data de hoje, 19 de março de 2021, temos convênios firmados com:  

Nome CNPJ NUMERO DO 
CONVÊNIO 

VIGÊNCIA OBSERVAÇÕES 

CIEE-SP  
CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO 
EMPRESA 
ESCOLA   

 61.600.839/0001-55  CONTRATO SEI 
Nº 593/2020 

Assinatura: 17/12/2020.  
Validade: 17/12/2020 a 
16/12/2025 

Cooperação entre os partícipes para a integração da UFCAT 
aos setores de produção, serviços, comunidade e governo, 
possibilitando a operacionalização de Programas de Estágio de 
Estudantes desta Instituição de Ensino visando ao 
desenvolvimento de atividades de aproximação e integração ao 
mercado de trabalho. 

IEL-GO 
INSTITUTO 
EUVALDO LODI - 
GOIÁS 

01.647.296/0001-08 CONTRATO SEI 
Nº 552/2020 

Assinatura: 05/11/2020.  
Validade: 05/11/2020 a 
04/11/2025. 

Este contrato tem por objeto a cooperação entre os partícipes 
para a integração da UFCAT aos setores de produção, 
serviços, comunidade e governo, possibilitando a 
operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes 
desta Instituição de Ensino visando ao desenvolvimento de 
atividades de aproximação e integração ao mercado de 
trabalho. 

NUBE 
NUCLEO 
BRASILEIRO DE 
ESTAGIOS LTDA 

02.704.396/0001-83, CONTRATO SEI 
Nº 551/2020 

Assinatura: 18/11/2020.  
Validade: 18/11/2020 a 
17/11/2025. 
  

Este contrato tem por objeto a cooperação entre os partícipes 
para a integração da UFCAT aos setores de produção, 
serviços, comunidade e governo, possibilitando a 
operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes 
desta Instituição de Ensino visando ao desenvolvimento de 
atividades de aproximação e integração ao mercado de 
trabalho. 

CIEE - GO  
CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO 
EMPRESA-
ESCOLA - CIEE- 

61.600.839/0009-02 CONTRATO SEI 
Nº 139/2021 

Assinatura: 17/03/2021 
Validade: 17/03/2021 a 
17/03/2026 

Este contrato tem por objeto a cooperação entre os partícipes 
para a integração da UFCAT aos setores de produção, 
serviços, comunidade e governo, possibilitando a 
operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes 
desta Instituição de Ensino visando ao desenvolvimento de 
atividades de aproximação e integração ao mercado de 
trabalho. 

STAG – em 
análise  

        

UPA – em análise          

Para consulta: UFCAT lança Edital 01/2021 para credenciamento de Agentes Integradores - https://catalao.ufg.br/n/137362-ufcat-lanca-edital-01-2021-para-
credenciamento-de-agentes-integradores  

  
1º) Todos os Aditivos e Renovações, a partir da regularização acima, deverão constar UFCAT e não mais UFG/RC. Assim, caso não se apresente nestes termos, 
deverão retornar para o Agente Integrador fazer a devida correção. 

https://catalao.ufg.br/n/137362-ufcat-lanca-edital-01-2021-para-credenciamento-de-agentes-integradores
https://catalao.ufg.br/n/137362-ufcat-lanca-edital-01-2021-para-credenciamento-de-agentes-integradores
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3º) Em relação aos Relatórios [parcial e final] – o estagiário receberá por e-mail que haverá necessidade de confecção do relatório de Estágio [quando intermediado 
pelo IEL/GO], ao qual deverá ser enviado aos Coordenadores de Estágio de seu respectivo Curso, para conferência, assinaturas e arquivo em seu banco de 
informações para consulta posterior. 
 
Pontua-se: 
-que o site da CGE sofreu alterações para melhor visualização dos assuntos: https://estagio.catalao.ufg.br/  
-endereço com a documentação necessária para estabelecer convênios: https://estagio.catalao.ufg.br/p/37376-documentacao  
-dados da Apólice de Seguros da UFCAT: https://estagio.catalao.ufg.br/p/36446-apolice  
-legislação que versam sobre os estágios: https://estagio.catalao.ufg.br/p/5914-legislacao  

-memórias das reuniões: Desde o início dessa Gestão (2018-2020) todas as memórias das Reuniões com os Coordenadores de Estágio –UFCAT foram publicadas 
nessa página. https://estagio.catalao.ufg.br/p/37380-informacoes-acerca-das-memorias-das-reunioes . A partir de 11/03/2020 todas as Memórias de Reuniões estão 
vinculadas aos Processos SEI abertos à época do convite/convocação, também descritos nas comunicações pelo e-mail institucional.  

Assim, caso esteja chegando agora na Coordenação de Estágio de seu Curso, orienta-se ler as Memórias das Reuniões [disponível na página 
https://estagio.catalao.ufg.br/ - ABA Reuniões], para saber o que foi discutido, bem como solicitar cópia das comunicações já enviadas, de modo que o novo 
Coordenador/a possa se inteirar dos assuntos e discussões https://estagio.catalao.ufg.br/p/37380-informacoes-acerca-das-memorias-das-reunioes  

- orientações sobre estágios e atribuições dos Coordenadores e vice de Estágios: https://estagio.catalao.ufg.br/p/35721-orientacoes-sobre-estagio  
 
-a planilha de convênios (novos UFG/UFCAT, sub rogados UFG/UFCAT, só UFCAT) deverá ser disponibilizada em breve no site. Aguarda-se emissão pelo Setor 
de Convênios da UFCAT, já solicitada. 
 
Havendo novas atualizações, entraremos em contato. 
 
___________________ 
Coordenação Geral de Estágios 
Profª Ivânia Vera 
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