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Relação de Convênios UNIRIO 
 

 

 

Convênios sem vencimento 

 
 

Processo 
 

 
Convênio 

 

 
Entidades Conveniadas 

 
Objeto/Objetivo 

 
Vigência 

 

Áreas de 
Conhecimento 

da UNIRIO 

002.458/2009-05 018/2010  Serviço Social do 
Comércio – 
SESC/Administração 
Nacional 

 O presente Convênio tem por 
objeto a concessão, pelo 
CONVENIADO, de estágio, 
obrigatório e não obrigatório, a 
estudantes de nível superior, 
regularmente matriculados nos 
cursos mantidos pela 
CONVENENTE, visando a 
complementação educacional 
e o desenvolvimento da prática 
profissional na formação 
acadêmica do estagiário. 

08/04/2010 Indetermina
do 

Todos os Cursos 
da UNIRIO 

002.500/2011-02 059/2011  CIEE-ES Centro de 
Integração Empresa 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 

15/08/2011 Indetermina
do 

Todos os cursos  
da UNIRIO. 



Escola do Espírito 
Santo 

CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

 

23102.007067/201
3-55 

22/2014 PROCURADORIA-GERAL 
DA UNIÃO DA 2ª. 
REGIÃO  

 O presente Convênio tem por 
objeto a concessão de estágio 
curricular obrigatório, pela 
CONCEDENTE, a estudantes 
matriculados e frequentes no 
Curso de Direito da 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO (UNIRIO), em 
conformidade com a Lei nº 
11.788/2008, Orientação 
Normativa SRH/MPOG nº 
7/2008, Portaria AGU nº 
282/2011, Portaria AGU nº 
243, de 21 de junho de 2013 e 
demais normas internas das 
partes envolvidas 

31/12/2013 Prazo 
indetermina

do 

DIREITO 



 

 

 

Convênios com vencimento em 2016 

 
 

Processo 
 

 
Convênio 

 

 
Entidades Conveniadas 

 
Objeto/Objetivo 

 
Vigência 

 

Áreas de 
Conhecimento 

da UNIRIO 

 Termo de 
Adesão ao 
Acordo de 
Cooperaçã

o 

 Coordenação de 
Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível 
Superior – CAPES e a 
Secretaria de Estado 
da Educação do Rio de 
Janeiro 

 O presente Termo tem por 
objeto formalizar a adesão da 
UNIRIO ao Acordo de 
Cooperação Técnica – ACT 
firmado pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – CAPES e a 
Secretaria de Estado de 
Educação do Rio de Janeiro, 
em 28 de maio de 2009, com 
vistas à implantação do 1º. 
Plano Nacional de Formação 
de Professores da Educação 
Básica, instituído pelo 
Ministério da Educação – 
MEC, destinado a atender à 
demanda de professores das 
redes públicas estadual e 
municipais sem formação 
adequado à Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Brasileira 
(LDB – Lei no. 9394/1996), 

28/05/2009 28/05/2016 Licenciaturas 



com a oferta de ensino 
superior público e gratuito. 

000.757/2011-11 034/2011  Avita Rio Operadora 
de Turismo Ltda 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

 

31/05/2011 31/05/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

000.918/2011-77 035/2011  Carlos Mafra de Laet 
Advogados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 

31/05/2011 31/05/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 



meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

 

001.025/2011-49 
 

036/2011  DAÍ NI SEIKI Alimento 
e Utensílios Ltda 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

 

31/05/2011 31/05/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

000.890/2011-78 037/2011  Luis Roberto Barroso & 
Associados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 

21/05/2011 31/05/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 



para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

 

001.744/2011-60 042/2011  Exército Brasileiro 
(Departamento de 
Educação e Cultura do 
Exército)  

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

01/06/2011 01/06/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

23102.003478/201
1-18 

1º Termo 
Aditivo ao 
Convênio 

Secretaria de Estado de 
Educação 

 O presente Termo Aditivo tem 
por objetivo prorrogar por mais 
24 meses, o prazo de vigência 

02/06/2014 01/06/2016 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



UNIRIO  nº 
23/2012 

do convênio SEEDUC  nº 
02/2012 

001.934/2010-04 1° termo 
aditivo ao 
convênio 

ao 
convênio 
n° 92/2010 

 Hospital dos 
Servidores do Estado 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

10/06/2011 09/06/2012 
até o limite 

de 
09/06/2016 

Enfermagem 

001.636/2011-97 038/2011  Instituto Dom Bosco  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 

27/06/2011 27/06/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 



às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

 

001.299/2011-38 039/2011  Pinheiro Neto 
Advogados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

28/06/2011 28/06/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

001.336/2011-16 040/2011  Prodist Technologies 
Ltda 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 

28/06/2011 28/06/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 



empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

001.743/2011-15 041/2011  Laranjeiras Mix 
Lanchonete Ltda 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

30/06/2011 30/06/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

001.742/2011-71 043/2011  Tempero Natural (Bar 
e Lanchonete 
Amarelinho – Niterói)  

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 

30/06/2011 30/06/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 



experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

23102.001.149/200
6-67 

Termo 
Aditivo 

09/2013 ao 
Acordo de 

Mútua 
Cooperaçã
o  10/2012  

Universidade do Porto – 
Portugal 

 O presente Termo Aditivo tem 
por finalidade o estreitamento 
dos vínculos já estabelecidos 
entre a Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro – 
UNIRIO e a Universidade do 
Porto por meio do Acordo de 
Mútua Cooperação publicado 
no Diário Oficial da União 
(DOU) nº 199, Seção 3, 
Página 56 em 15 de outubro 
de 2012. 

05/07/2013 04/07/2016 Cursos do 
CCBS da 

UNIRIO e do 
ICBAS  

001.581/2011-15 044/2011  Admiral Tour Turismo 
Ltda 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 

05/07/2011 05/07/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 



cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

001.815/2011-24 045/2011  Procuradoria Geral do 
Município do Rio de 
Janeiro 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

07/07/2011 07/07/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

001.814/2011-80 046/2011  Procuradoria Geral do 
Município do Rio de 
Janeiro 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 

07/07/2011 07/07/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 



empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

23102.002100/201
4-31 

Termo de 
Cooperaçã
o Mútua nº 

96/2014 

Tribunal Regional Eleitoral 
do rio de Janeiro 

 O presente instrumento visa a 
estabelecer, sem ônus para o 
TRE-RJ, a integração com a 
Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro, 
objetivando a promoção de 
palestras ministradas pelos 
professores desta Instituição 
de Ensino nas dependências 
do tribunal Regional Eleitoral, 
tendo como temas matérias 
atinentes ao Direito 
Constitucional, Direito 
Processual Civil, Direito Penal, 
Direito Processual Penal e 
Direito Eleitoral. 

19/07/2014 18/07/2016 Curso de Direito 

001.939/2011-18 047/2011  Hostel In Rio 
Hospedarias Ltda 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 

21/07/2011 21/07/2016 Todos os cursos  
da UNIRIO. 

 



empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

 

001.941/2011-89 048/2011  Tap Manutenção e 
Engenharia Brasil S/A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

 

21/07/2011 21/07/2016 Todos os cursos  
da UNIRIO. 

 

001.940/2011-34 049/2011  Mendes Vianna 
Advogados Associados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 

21/07/2011 21/07/2016  Todos os cursos  
da UNIRIO. 

 



experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

 

002.048/2011-71 050/2011  Demoiselle Comércio 
de Restaurante Bares 
e Serviços de Buffet 
Ltda 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

 

25/07/2011 25/07/2016 Todos os cursos  
da UNIRIO. 

 

002.047/2011-26 051/2011  Vizani, Raposo e 
Tostes Advogados 
Associado 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  

25/07/2011 25/07/2016 Todos os cursos  
da UNIRIO. 

 



não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

 

002.046/2011-81 052/2011  Congregação Judaica 
do Brasil 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e  não obrigatório a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

25/07/2011 25/07/2016 Todos os cursos  
da UNIRIO. 

 



001.989/2011-97 053/2011  Leite e Leite 
Advogados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

01/08/2011 01/08/2016 Todos os cursos  
da UNIRIO. 

 

001.937/2011-11 054/2011  Generali Brasil 
Seguros S/A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 

01/08/2011 01/08/2016 Todos os cursos  
da UNIRIO. 

 



conhecimento teórico adquirido 

001.938/2011-65 055/2011  Generali Brasil 
Seguros S/A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

01/08/2011 01/08/2016 Todos os cursos  
da UNIRIO. 

 

002.323/2011-56 056/2011  Prefeitura Municipal de 
Duque de Caxias – RJ 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 

01/08/2011 01/08/2016 Todos os cursos  
da UNIRIO. 

 



complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

002.327/2011-34 058/2011  Steak House Woil 
Restaurante Ltda 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

05/08/2011 05/08/2016 Todos os cursos  
da UNIRIO. 

 

002.607/2011-42 060/2011  UVA – Universidade 
Veiga de Almeida 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UVA, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 

15/08/2011 15/08/2016 Todos os cursos 
da UVA. 



às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UVA 

002.357/2011-41 061/2011  Instituto Tamanduá 
Synopse 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

15/08/2011 15/08/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

002.664/2011-21 062/2011  L´oreal Brasil 
Comércio de 
Cosméticos LTDA 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 

15/08/2011 15/08/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 



cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

001.933/2010-51 1° termo 
aditivo ao 
convênio 

ao 
convênio 
n° 93/2010 

 Hospital dos 
Servidores do Estado 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

18/08/2011 17/08/2012 
até o limite 

de 
17/08/2016 

Todos os cursos 
da UNIRIO. 

001.813/2011-35 009/2011 
Acordo de 

Mútua 
Cooperaçã

o   

 ASSESPOR/RJ 
Associação das 
Empresas Brasileiras 
de Tecnologia da 
Informação 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 

31/08/2011  31/08/2016 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

  

002.682/2011-11 065/2011  H3cr Tecnologia e 
Consultoria Ltda. 
(SPECTA TI) 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

31/08/2011 31/08/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

002.606/2011-06 090/2011  IBRAM – Instituto 
Brasileiro de Museus 

 Este convênio tem por objetivo 
proporcionar, aos alunos 
regularmente matriculados e 
com freqüência efetiva nos 
cursos da INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO, oportunidade de 

02/09/2011 02/09/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO 



estágio curricular no IBRAM, 
visando o desenvolvimento de 
atividades, para promoção da 
integração ao mercado de 
trabalho, de acordo com a 
constituição Federal vigente 
(Art. 203, Inciso III e IV). 

002.817/2011-31 066/2011  Fraga, Bekierman 
Pacheco Neto 
Advogados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

06/09/2011 06/09/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

003.002/2011-79 067/2011  Firmo,Sabino & Lessa 
Advogados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 

06/09/2011 06/09/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 



preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

003.051/2011-10 068/2011  Flávia D. Mourão 
Treinamento em 
Alimentos – ME. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

16/09/2011 16/09/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

003.053/2011-09 069/2011  MRV Engenharia e 
Participações S.A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 

21/09/2011 21/09/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 



experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

003.052/2011-56 070/2011  MRL Engenharia e 
Empreendimentos S.A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

21/09/2011 21/09/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

003.258/2011-86 071/2011  Centro Brasileiro de 
Informática Médica S/A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 

21/09/2011 21/09/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 



para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

003.259/2011-21 072/2011  Quatix Serviços de 
Informática  

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

21/09/2011 21/09/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

003.296/2011-39 074/2011  Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região 

 O objetivo deste convênio é a 
concessão de estágio 
curricular, visando a 
complementação de ensino e 
aprendizagem profissional, 

26/09/2011 25/09/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 



social e cultural dos 
estagiários, selecionados 
dentre os que estejam 
regularmente matriculados nos 
cursos da UNIRIO, vinculado 
às necessidades de serviço 
e/ou trabalhos realizados pela 
unidade concedente em 
qualquer de suas unidades 
dentro do Estado do Rio de 
Janeiro. 

003.209/2011-43 073/2011  Instituto Federal de 
Educação Ciência e 
Tecnologia 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

26/09/2011 26/09/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

003.433/2011-35 075/2011  Centro Federal de 
Educação Tecnológica 
Celso Suckow da 
Fonseca (CEFET/RJ) 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 

30/09/2011 30/09/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 



regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

002.961/2011-77 076/2011  LIGHT Serviços de 
eletricidade S.A 
Gerência de Talentos e 
Desempenho. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

30/09/2011 30/09/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

003.432/2011-91 077/2011  Fundação 
Universidade do 
Estado do Rio de 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  

30/09/2011 30/09/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 



Janeiro (UERJ) obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

003.141/2011-01 078/2011  Rádio e Televisão 
Record S.A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

30/09/2011 30/09/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

003.480/2011-89 080/2011  Estação Suchi Comida 
Oriental Ltda 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 

06/10/2011 06/10/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 



CONCEDENTE, de estágio  
obrigatório e não obrigatório a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

003.233/2011-82 081/2011  Associação dos 
Benfeitores do 
Crescimento da 
Criança (ABC da 
Criança) 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

06/10/2011 06/10/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO 



003.234/2011-27 082/2011  Associação dos 
Benfeitores do 
Crescimento da 
Criança (ABC da 
Criança) 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

06/10/2011 06/10/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO 

003.479/2011-54 083/2011  ZK2- Restaurante Ltda  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório e não obrigatório a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 

06/10/2011 06/10/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO 



complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

003.481/2011-23 084/2011  Lar Paulo de 
Tarso/Solar Meninos 
de Luz 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

06/10/2011 06/10/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO 

003.678/2011-62 085/2011  G5 Participações Ltda  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 

14/10/2011 14/10/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO 



profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

003.660/2011-61 086/2011  Clave Consultoria Ltda.  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

14/10/2011 14/10/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO 

003.742/2011-13 087/2011  General Electric do 
Brasil Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 

14/10/2011 14/10/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO 



às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

003.785/2011-91 088/2011  MR. Torta Lanchonete 
e Confeitaria Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e  não obrigatório a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

17/10/2011 17/10/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO 

23102.005844/201
2-46 

1º Termo 
Aditivo ao 
Convênio 
50/2012 

 MULTIRIO – Empresa 
Municipal de Multimeios 
Ltda. 

 O presente Termo Aditivo tem 
por objeto a prorrogação por 
24 ( vinte e quatro ) meses do 
prazo de vigência do Termo de 
Convênio nº 77/2012, com 
vigência a partir do dia 
03/11/2014, que tem por objeto 
a realização de estágios de 
estudantes regularmente 
matriculados e com frequência 
efetiva nos cursos de 

03/11/2014 02/11/2016 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



graduação vinculados à 
Instituição de Ensino, 
entendido o estágio como ato 
educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho, 
colaborando para o processo 
educativo. 

23102.001.043/201
0-40 

124/2014  Empresa Municipal de 
Urbanização – RIO-
URBE 

 A RIO-URBE concederá 
Bolsas de Estágio Profissional 
a estudantes da 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO – UNIRIO, 
selecionados dentre os que 
estejam regularmente 
matriculados e que estejam 
frequentando efetivamente os 
seus cursos existentes. 

03/11/2014 02/11/2016, 
podendo 

ser 
prorrogado 
por mais 24 

meses, e 
mais 

prorrogado 
o prazo 

máximo de 
60 meses, 
mediante 

Termo 
Aditivo 

Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 
 

004086/2011-68 091/2011  Globo Comunicação e 
Participações S.A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 

04.11.2011 04.11.2016 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001.479/201
0-39 

145/2014  Instituto Municipal de 
Urbanismo Pereira 
Passos – IPP 

 O presente Convênio tem por 
finalidade regular as relações 
entre os partícipes ora 
conveniados, no que tange à 
concessão de estágios, e 
seguindo os trâmites da Lei 
Federal e da Deliberação 
CODESP 08/93 para alunos 
regularmente matriculados e 
frequentando, efetivamente os 
cursos de Nível Superior, 
oferecidos pelo Segundo 
Convenente, nas diversas 
áreas de atuação profissional 
do Primeiro Convenente, 
visando propiciar a perfeita 
integração “EMPRESA-
ESCOLA”,  e operacionalizar 
os estágios de 
profissionalização que 
complementam o processo 
ensino-aprendizagem. 

14/11/2014 13/11/2016, 
podendo 

ser 
prorrogado 
por igual 
período. 

Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

004.195/2011-85 093/2011  Núcleo de Arte da Urca 
Ltda 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
obrigatório a alunos 

17/11/2011 17/11/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 



regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

004.414/2011-26 094/2011  Centro Integrado de 
Artes Tablado 
(Tabladinho – Centro 
de Educação Infantil) 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

17/11/2011 17/11/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

004.572/2011-86 095/2011  INFNET Educação  O objeto do presente Convênio 02/12/2011 02/12/2016 Todos os cursos 



Ltda. é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

da UNIRIO. 
 

23102.001.043/201
0-40 

55/2012 Empresa Municipal de 
Urbanização – RIO-
URBE 

 A RIO-URBE concederá 
Bolsas de Estágio Profissional 
a estudantes da UNIRIO, 
selecionados dentre os que 
estejam regularmente 
matriculados e que estejam 
frequentando efetivamente os 
seus cursos existentes. 

05/12/2012 05/12/2014, 
podendo 

ser 
prorrogado 
por mais 24 

meses. 

Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

004.989/2011-49 099/2011  Mundie e Advogados  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio         
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 

08/12/2011 08/12/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 



à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

005.010/2011-50 100/2011  Hospital Federal da 
Lagoa 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio         
obrigatório nas áreas de 
Clínica Médica, Ginecologia-
Obstetrícia, Clínica 
Cirúrgica,Pediatria e Saúde 
Coletiva a alunos   
regularmente matriculados no 
Curso de Graduação em 
Medicina da UNIRIO, em 
regime de internato, 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

09/12/2011 09/12/2016 
 

Clínica Médica, 
Ginecologia-
Obstetrícia, 

Clínica Cirúrgica 
Pediatria e 

Saúde Coletiva. 



na UNIRIO 

005.245/2011-41 101/2011  COSAN Combustíveis 
e Lubrificantes S/A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio         
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

29/12/2011 29/12/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

005.016/2011-27 103/2011  Sociedade de 
Empregados da 
Ipiranga 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio         
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 

29/12/2011 29/12/2016 Todos os cursos 
da Unirio. 



profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

005.014/2011-38 104/2011   Ipiranga Produtos de 
Petróleo  

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio         
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

29/12/2011 29/12/2016 Todos os cursos 
da Unirio. 

005.262/2011-89 102/2011  Plac Rio Turismo Ltda  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio         
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 

29/12/2011 29/12/2016 Todos os cursos 
da Unirio. 



cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

005.245/2011-41 101/2011  COSAN Combustíveis 
e Lubrificantes S/A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio         
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

29/12/2011 29/12/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

005.373/2011-95 105/2011  RAÌZEN Energia S/A  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio         
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 

29/12/2011 29/12/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 



à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

005.374/2011-30 106/2011  Agência On Bureau e 
Studio de 
Comunicação LTDA 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio         
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

30/12/2011 30/12/2016 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO. 

005.372/2011-41 108/2011  Centro de Assessoria 
Jurídica Popular 
Mariana Criola 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio         
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 

30/12/2011 30/12/2016 Todos os cursos 
da UNIRIO. 



diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

 

 

 

 

 

Convênios com vencimento em 2017 

 
23102.000773/2013-76 05/2015  Secretaria Municipal 

de Cultura 
 Conceder vagas para estágio 

obrigatório e não obrigatório na 
Secretaria Municipal de 
cultura, a alunos da UNIRIO 
regularmente matriculados em 
quaisquer dos cursos 
ministrados pela Universidade, 
que estejam frequentando um 

06/01/2015 
DOM/RJ 

05/01/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



dos quatro últimos períodos 
semestrais curriculares e que 
estejam legalmente habilitados 
ao estágio, em observância ao 
que dispõe a Lei nº 
11.788/2008 e a Lei 9.394/96, 
que estabele as Diretrizes e 
Bases da educação nacional, e 
na sua regulamentação, tendo 
como finalidade a preparação 
para o trabalho produtivo dos 
educandos e sua formação 
integral. 

23102.000051/2013-11 02/2013 V-INFO informática 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

09/01/2013 09/01/2017 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

23102.000023/2012-13 01/2012  Ceras Johnson 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 

24/01/2012 24/01/2017 Todos os 
Cursos da 



CONCEDENTE, de estágio         
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

UNIRIO 

002.330/2010-77 111/2010  Companhia 
Municipal de 
Limpeza Urbana – 
COMLURB 

 Termo aditivo 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

03/02/2015 03/02/2017 Todos os cursos 
da UNIRIO 



na UNIRIO. 
 

23102.000286/2012-22 03/2012  Sanatório Nossa 
Senhora Aparecida 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio         
obrigatório e não obrigatório a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

03/02/2012 03/02/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000460/2012-37 04/2012  Sony do Brasil Ltda.  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio         
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 

15/02/2012 15/02/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

23102.000473/2012-14 05/2012  Vale S.A  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio         
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

16/02/2012 16/02/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000582/2012-23 06/2012  Museu de Arte 
Moderna do Rio de 
Janeiro – MAM  

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 

27/02/2012 27/02/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

23102.000458/2012-68 07/2012  Associação Israelita 
de Ensino e Cultura 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

27/02/2012 27/02/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000078/2012-23 08/2012  Coobo Consultoria e 
Soluções 
Tecnológicas Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 

27/02/2012 27/02/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

23102.000700/2012-01 09/2012  SH Formas 
Andaimes e 
Escoramentos Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

29/02/2012 29/02/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000616/2012-80 10/2012  FEMADE 
Tecnologia Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          

02/03/2012 02/03/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

23102.005040/2011-66 Termo 
de 

Coopera
ção 

Mútua 
02/2012 

 Universidade Nova 
de Lisboa – UNL 

 O objeto do presente Acordo é 
realizar intercâmbio entre a 
UNIRIO e a UNL, nos campos 
científicos, cultural, docente, 
técnico-pedagógico, técnico 
administrativo e discente, de 
modo a permitir o 
desenvolvimento de projetos 
de pesquisa, programas de 
ensino e extensão, promoção 
de palestras, simpósios, 
seminários, conferências, 
congressos, visando a 
disseminação de informações 
e publicações acadêmicas em 
áreas de interesse mútuo ou 
comunitário. 

02/03/2012 02/03/2017 Docentes, 
Técnico 

Administrativo e 
Discente da 

UNIRIO 

23102.000890/2012-59 11/2012  Valid  Sol e Serv  O objeto do presente Convênio 16/03/2012 16/03/2017 Todos os 



Seg Meios de Pag e 
Id S.A. 

é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

Cursos da 
UNIRIO 

23102.000385/2012-12 12/2012  Medise Medicina 
Diagnostica e 
Serviços S/A – 
Hospital Barra D’or 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 

02/04/2012 02/04/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

 
 

23102.000.551/2007-05 Termo 
Aditivo 

nº 
001/12 – 
Convêni

o nº 
020/2007 

 Provedor de 
Talentos Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio         
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

04/04/2012 03/04/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001586/2012-29 1º 
Termo 
Aditivo 

ao 
Convêni

o nº 
15/2012 

Procuradoria Geral do 
Estado 

 O presente Termo Aditivo tem 
por objeto a concessão, pela 
parte concedente, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados no 
Curso de Administração 
Pública da UNIRIO 

16/04/2012 15/04/2017 Administração 
Pública 

23102.001500/2012-68 13/2012  Cascais da Tijuca 
Bar e Restaurante 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 

16/04/2012 16/04/017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

23102.001585/2012-84 14/2012  ESCOLA PDG 
LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

16/04/2012 16/04/017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001586/2012-29 15/2012  Procuradoria Geral 
do Estado 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 

16/04/2012 16/04/2017 Biblioteconomia 
e Arquivologia 



CONCEDENTE, de estágio          
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
cursos de Biblioteconomia e 
Arquivologia da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

23102.001587/2012-73 16/2012  Activia Sistemas 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 

16/04/2012 16/04/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

23102.001314/2012-29 17/2012  Opportunity Private 
Equity Gestora de 
Recursos Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

25/04/2012 25/04/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001714/2012-34 18/2012  Colégio Equipe 
Grau Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 

25/04/2012 25/04/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

23102.001817/2012-02 19/2012 Tess  Indústria e 
Comércio Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

30/04/2012 30/04/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001846/2012-66 20/2012 Instituto Nacional de 
Educação de 
Surdos - INES 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão pelo INES, de 
estágio          obrigatório a 
alunos regularmente 
matriculados nos seguintes 
Cursos da UNIRIO: 
Biblioteconomia, Nutrição, 
Licenciatura em Letras, Letras, 
Licenciatura em História, 
História, Pedagogia, Serviço 

30/04/2012 30/04/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



Social, Ciências Biológicas, 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas e Licenciatura em 
Matemática para proporcionar-
lhes a experiência prática 
necessária à formação 
profissional, preparando-os 
para a empregabilidade, para a 
vida cidadã e para o trabalho, 
por meio de atividades 
correlatas às suas pretendidas 
formações profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

23102.001682/2012-77 21/2012 BANCO BRASCAN S/A  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

03/05/2012 03/05/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



23102.001681/2012-22 22/2012 Município de Itaperuna  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

03/05/2012 03/05/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002184/2012-41 24/2012 Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª.   
Região  

 O presente convênio tem por 
escopo estabelecer vínculo 
entre o TRT e a UNIRIO, 
credenciada pelo MEC, 
visando proporcionar aos 
alunos regularmente 
matriculados e frequentando, 
efetivamente, cursos de 
educação superior, a 
oportunidade de aprendizagem 
por meio da prática de estágio 
remunerado, seguindo sua 
linha de formação, no TRT da 
1ª. Região, devendo ser 
observado pelos Convenentes 

21/05/2012 21/05/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



o Plano de Trabalho, acostado 
às fls. 114/116 dos autos do 
Processo TRT-SLG-036/11, 
que passa a fazer parte 
integrante do presente 
Convênio. 

23102.002167/2012-12 25/2012 Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio 
de Janeiro – IFRJ 
Campus Realengo 

 O presente CONVÊNIO ao 
ACORDO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA nº 008, de 
08.05.2008, contempla o 
campus Realengo do IFRJ e 
tem por objetivo estabelecer as 
condições em que a 
CONVENIADA dará 
oportunidade de estágios 
curriculares a estudantes 
previamente selecionados 
dentre os indicados pela 
CONVENENTE (IFRJ) e que 
estejam legalmente habilitados 
ao estágio, em observância ao 
que dispõe a Lei nº 
11.788/2008 e a Lei nº 
9.394/96, que estabelece as 
Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, e a sua 
regulamentação. 

21/05/2012 21/05/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002296/2012-01 26/2012 Restaurante Gero Rio 
S.A. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          
obrigatório e não obrigatório a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 

23/05/2012 23/05/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

23102.001008/2012-92 27/2012 Administrador Antonio 
Rodrigues de 
Andrade 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

24/05/2012 24/05/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002343/2012-16 28/2012 Serviço Nacional de 
Aprendizagem 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 

28/05/2012 28/05/2017 Todos os 
Cursos da 



Comercial – SENAC 
Administração 
Nacional 

CONCEDENTE, de estágio          
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

UNIRIO 

23102.002369/2012-56 29/2012 Gestão de Talentos 
Seres Cinelândia 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

30/05/2012 30/05/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



na UNIRIO 

23102.002730/2012-44 30/12 Prefeitura Municipal de 
Rio Bonito 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

18/06/2012 18/06/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002511/2012-65 31/12 Petrobras Transportes 
S/A – 
TRANSPETRO 

 O objeto do presente Convênio 
é  a concessão, pela 
CONCEDENTE, de estágios a 
estudantes regularmente 
matriculados e com frequência 
regular nos diversos cursos 
oferecidos pela INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO. 

19/06/2012 18/06/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001977/2012-43 32/12 Faculdade de Medicina 
da Universidade 
Federal do Ceará 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela 
CONCEDENTE, de estágio 
curricular obrigatório nas áreas 
de Clínica Médica, ginecologia-
Obstetrícia, Clínica Cirúrgica, 

19/06/2012 18/06/2017 Medicina 



Pediatria e Saúde Coletiva a 
alunos regularmente 
matriculados no Curso de 
Graduação em Medicina da 
Faculdade de Medicina da 
UFC (INTERVENIENTE), em 
regime de internato, 
proporcionando-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na Faculdade de Medicina da 
UFC (INTERVENIENTE).  

23102.004573/2011-21 Acordo 
de 

Coopera
ção 

Técnica 
06.12 

Super Estágio Ltda. ME  O objeto do presente Acordo 
tem por objetivo a cooperação 
recíproca entre a Super 
Estágios Ltda ME e a 
Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro para 
viabilizar a efetivação de 
relações de estágios, nos 
termos do artigo 5º da Lei nº 
11.788/2008, visando a 
celebração de convênios com 
as partes concedentes de 
estágio que estão descritas no 

20/06/2012 19/06/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



art 9º da referida lei. 

23102.002732/2012-33 34/2012 WDEV Soluções de 
Internet Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

12/07/2012 11/07/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003581/2012-31 35/2012 Instituto Mar Adentro  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio          
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 

28/08/2012 27/08/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

23102.003582/2012-85 36/2012 Drogaria Premier de 
Nilópolis 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

28/08/2012 27/08/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.005698/2013-30 58/2013 FUNDAÇÃO PARQUES 
E JARDINS FPJ 

 O presente Convênio tem por 
finalidade regular as relações 
entre as partes ora 
conveniadas, no que tange à 
concessão de estágios, e 
seguindo os trâmites 
elencados na Deliberação 
CODESP nº 08/93 e nas Leis 
Federais nº 8.666/93 e 
11.788/08, para alunos 

10/09/2013 09/09/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



regularmente matriculados e 
frequentando, efetivamente, os 
cursos de nível superior, 
oferecidos pela INSTITUIÇÃO, 
nas diversas áreas de atuação 
profissional e nas unidades e 
subunidades administrativas 
da primeira, visando propiciar 
a perfeita integração “ 
EMPRESA-ESCOLA”, e 
operacionalizar os estágios de 
profissionalização que 
complementam o processo 
ensino-aprendizagem. 

23102.003769/2012-89 37/2012 Instituto Vital Brazil ( 
Centro de 
Pesquisas, Produtos 
Químicos e 
Biológicos ) 

 O Convênio ora firmado tem 
por objetivo a realização de 
intercâmbio entre o 
INSTITUTO VITAL BRAZIL e a 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO – UNIRIO, visando o 
desenvolvimento de atividades 
conjuntas, capazes de 
propiciar a plena 
operacionalização de Estágio 
de Estudantes, regularmente 
matriculados e que venham 
frequentando, efetivamente, 
cursos de educação superior, 
de ensino médio, de educação 
profissional ou escolas de 
educação especial, de 
interesse curricular, obrigatório 

11/09/2012 10/09/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



ou não, entendido o Estágio 
como uma estratégia de 
profissionalização, que 
complementa o Processo 
Ensino-Aprendizagem. 

23102.003725/2012-59 38/2012 MVN Soluções Digitais 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

17/09/2012 16/09/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000617/2012-24 39/2012 Empresa Brasileira de 
Pesquisa 
Agropecuária - 
EMBRAPA 

 O presente Convênio tem por 
objeto estabelecer a 
integração de esforços entre 
as partes, objetivando o 
fortalecimento do Programa de 
Pós-Graduação ( Mestrado, 
Doutorado e Pós-Doutorado ) 
em Alimentos e Nutrição da 
Instituição de Ensino, bem 
como de programas de 

28/09/2012 27/09/2017 Programas em 
Nutrição 



pesquisas da EMBRAPA, 
mediante a utilização de 
recursos humanos e materiais 
disponíveis, especialmente nas 
áreas de Ciência dos 
Alimentos e de Nutrição, as 
quais são condizentes com as 
próprias atividades-fim da 
Unidade da Embrapa 
denominada Embrapa 
Agroindústria de Alimentos, em 
perfeito proveito da Pesquisa 
Agropecuária, contribuindo 
para o incremento de tais 
atividades. 

23102.002758/2012-81 40A/201
2 

Sociedade Psicanalítica 
do Rio de Janeiro – 
SPRJ 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

28/09/2012 27/09/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



23102.004145/2012-89 41/2012 Centro de Alimentos 
Congelados DEEP 
FREEZE Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

28/09/2012 27/09/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003919/2012-54 42/2012 Prefeitura Municipal de 
Barra do Piraí 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 

28/09/2012 27/09/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

23102.004721/2012-98 43/2012 Zaroni Advogados   O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

11/10/2012 10/10/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004742/2012-11 44/2012 Empresa Conspiração 
Filmes S.A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 

11/10/2012 10/10/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

23102.005103/2012-65 45/2012 ISET Centro de Cultura 
e Turismo Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

25/10/2012 24/10/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.005091/2012-79 46/2012 RADIX Engenharia e 
Desenvolvimento de 
Software Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 

25/10/2012 24/10/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

23102.005199/2012-61 47/2012 JLA Casagrande 
Serviços e 
Consultoria de 
Engenharia Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

30/10/2012 29/10/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004774/2012-17 48/2012 P.B.C.M Colégio São 
Vicente de Paulo 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 

30/10/2012 29/10/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

23102.005281/2012-96 49/2012 Protel Administração 
Hoteleira Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio e 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

05/11/2012 04/11/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.005193/2014-56 1º 
Termo 

 Ministério Público 
Federal/Procuradoria 

 Fica prorrogado a vigência do 
Convênio firmado entre as 

21/11/2011 20/11/2017 Todos os 
Cursos da 



Aditivo 
do 

Convêni
o 

97/2011 

Regional da 
República – 2ª 
Região 

partes no dia 21/11/2011, cujo 
extrato foi publicado no Diário 
Oficial da União de 
21/11/2011, Seção 3, página 
171, passando a vigorar até 
20/11/2017 

UNIRIO 

23102.004604/2012-24 51/2012 Empresa Gerencial de 
Projetos Navais – 
EMGEPRON 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da 
CONVENENTE, 
proporcionando-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na Universidade. 

29/11/2012 28/11/2017 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002757/2012-37 52/2012 Serviço Social do 
Comércio – 
Administração 
Regional no Estado 
do Rio de Janeiro 

 Este Convênio tem por 
objetivo, acordar as condições 
para a realização de estágio 
de estudantes da Instituição de 
Ensino – Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro – 
UNIRIO, de interesse 
curricular, obrigatório ou não, 

29/11/2012 28/11/2017 Todos os 
Cursos- da 

UNIRIO 



entendido ESTÁGIO como 
uma atividade complementar 
ao processo ensino-
aprendizagem, em 
observância ao disposto na Lei 
nº 11.788. 

23102.005.894/2012-23 53/2012 Exxonmobil Química 
LTDA 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

04/12/2012 04/12/2017 Todos os cursos 
da UNIRIO 

23102.005.903/2012-86 54/2012 Colégio Metropolitano  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 

04/12/2012 04/12/2017 Todos os cursos 
da UNIRIO 



preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

23102.006158/2012-92 56/2012 Number One 
Consultores 
Associados Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

19/12/2012 18/12/2017 Todos os cursos 
da UNIRIO 

23102.005949/2012-03 57/2012 Solace 
Empreendimentos 
Imobiliários S.A. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 

19/12/2012 18/12/2017 Todos os cursos 
da UNIRIO 



para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

23102.006073/2012-12 58/2012 ANEAS Colégio Santo 
Inácio 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

19/12/2012 18/12/2017 Todos os cursos 
da UNIRIO 

23102.006262/2012-87 59/2012 XP Investimentos   O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 

27/12/2012 27/12/2017 Todos os cursos 
da UNIRIO 



não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO 

23102.006398/2012-97 05/2013 Associação Brasileira 
Beneficente de 
Reabilitação – 
ABBR 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

28/12/2012 
 

28/12/2017 Todos os cursos 
da UNIRIO 



 

 

 

 

 

Convênios com vencimento em 2018 

 
23102.006308/2012-68 01/2013 TRIAD 3 Assessoria em 

Gestão Empresarial 
 O objeto do presente Convênio 

é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

08/01/2013 08/01/2018 Todos os cursos 
da UNIRIO. 

23102.000103/2013-50 06/2013 ILUS/LGSC  Instituto de 
Logística e Supply Ltda  

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 

17/01/2013 17/01/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.006305/2012-24 07/2013 Clínica Médica de Cirurgia 
Geral e Especializada -
NEUROCOR  

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
curricular obrigatório nas 
áreas de Clínica Médica, 
Ginecologia-Obstetrícia, 
Clínica Cirúrgica, Pediatria e 
Saúde Coletiva a alunos  
regularmente matriculados nos 
diversos curso de Medicina da 
UNIRIO para proporcionar-lhes 
a experiência prática 
necessária à formação 
profissional, preparando-os 
para a empregabilidade, para a 
vida cidadã e para o trabalho, 
por meio de atividades 
correlatas às suas pretendidas 

22/01/2013 22/01/2018 Clínica Médica, 
Ginecologia-
Obstetrícia, 
Clínica 
Cirúrgica, 
Pediatria  e 
Saúde Coletiva. 



formações profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.000511/2013-10 08/2013 Almeida Direito 
Corporativo 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

15/02/2013 14/02/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000672/2013-03 09/2013 GLAXOSMITHKLINE 
BRASIL LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 

25/02/2013 24/02/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.000820/2013-81 10/2013 IMOPRET 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

25/02/2013 24/02/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000873/2013-01 11/2013 RGL Alimentação Ltda. – 
ME 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 

26/02/2013 25/02/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001136/2013-17 13/2013 ISBET – Instituto 
Brasileiro Pró-Educação, 
Trabalho e 
Desenvolvimento 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

13/03/2013 02/03/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001009/2012-37 Acordo de 
Cooperaç

ão nº 
01/2013 

La Universidadd 
Autónoma Del Estado de 
Hidalgo – “ La Uaeh “ 

 O objeto do presente Acordo é 
realizar intercâmbio entre a 
UNIRIO e LA UAEH, nos 
campos científicos, cultural, 
docente, técnico-pedagógico, 

05.03.2013 04.03.2018 Para todos os 
seguimentos da 
UNIRIO 



técnico administrativo e 
discente, de modo a permitir o 
desenvolvimento de projetos 
de pesquisa, programas de 
ensino e extensão, promoção 
de palestras, simpósios, 
seminários, conferências, 
congressos, visando à 
disseminação de informações 
e publicações acadêmicas em 
áreas de interesse mútuo ou 
comunitário. 

23102.001031/2013-68 12/2013 SOTREQ S/A  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

06/03/2013 05/03/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001423/2013-27 15/2013 Hortigil Hortifruti S.A.  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 

20/03/2013 19/03/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001.679/2010-91 16/2013 Serviço Social do 
Comércio – 
Administração Regional 
no Estado do Rio de 
Janeiro – SESC 

 Este Convênio tem por 
objetivo, acordar as condições 
para a realização de estágio 
de estudantes da Instituição de 
Ensino Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro – 
UNIRIO, de interesse 
curricular, obrigatório ou não, 
entendido ESTÁGIO como 
uma atividade complementar 
ao processo ensino-
aprendizagem, em 
observância ao disposto na Lei 
nº 11.788. 

11/04/2013 10/04/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002534/2013-51 17/2013 - 
INTERNA

TO 

Prefeitura Municipal de 
Cajuru – SP 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela 
CONCEDENTE, de estágio 

11/04/2013 10/04/2018 Medicina 



curricular obrigatório nas áreas 
de Clínica Médica, 
Ginecologia-Obstetrícia, 
Clínica Cirúrgica, Pediatria e 
Saúde Coletiva a alunos 
regularmente matriculados no 
Curso de Graduação em 
Medicina da UNIRIO em 
regime de internato, 
proporcionando-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002341/2013-08 18/2013 Centro Golfinho Rotador 
(CGR) 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 

12/04/2013 11/04/2018 
 

Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002544/2013-96 19/2013 Centro Federal de 
Educação Tecnológica 
Celso Suckow da 
Fonseca (CEFET/RJ) 

 O presente Convênio tem por 
objetivo a concessão de 
estágio curricular no 
CEFET/RJ  a alunos 
regularmente matriculados na 
UNIRIO nas disciplinas de 
prática de ensino específica. 

12/04/2013 11/04/2018 Todos os alunos 
da UNIRIO 
matriculados 
nas disciplinas 
de Prática de 
Ensino 
específica 

23102.002542/2013-05 20/2013 Município de Itirapuã  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

12/04/2013 11/04/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.006399/2012-31 21/2013 HABTEC Engenharia 
Sanitária e Ambiental 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 

12/04/2013 11/04/2018 Todos os 
Cursos da 



CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

UNIRIO 

23102.002342/2013-44 22/2013 Centro Golfinho Rotador 
(CGR) 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

12/04/2013 11/04/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



na UNIRIO. 

23102.002719/2013-65 23/2013 Banco Modal S.A  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

22/04/2013 21/04/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002897/2013-96 24/2013 CIETH – Centro 
Integrado de Estudos em 
turismo e Hotelaria Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 

25/04/2013 24/04/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002938/2013-44 25/2013 Voltalia Energia do 
Brasil Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

25/04/2013 24/04/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000821/2013-26 26/2013 Rádio Globo S/A  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 

08/05/2013 07/05/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.000822/2013-71 27/2013 Rádio Globo Eldorado 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

08/05/2013 07/05/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000824/2013-60 28/2013 Rádio Mundial S/A  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 

08/05/2013 07/05/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002704/2013-05 29/2013 SADA Transportes e 
Armazenagens S/A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

09/05/2013 08/05/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000936/2013-11 Acordo de 
Mútua 

Cooperaç
ão nº 

04/2013 

L’ Universitá Degli Studi 
Di Padova - UNIPD  

 Intercâmbio entre a UNIRIO e 
a UNIPD 

09/05/2013 08/05/2018 Todo segmento 
da UNIRIO 



23102.002371/2013-14 Acordo de 
Mútua 

Cooperaç
ão nº 

02/2013 

Sapienza University of 
Rome – Italy 

 Cooperação Científica e 
Acadêmica, que se dará em 
áreas de interesse mútuo, 
numa base de igualdade e 
reciprocidade. 

09/05/2013 08/05/2018 Todo segmento 
da UNIRIO 

23102.001042/2013-48 Acordo de 
mútua 

Cooperaç
ão 

03/2013 

Erasmus University 
College Brussels 

 Realizar intercâmbio entre a 
UNIRIO e Erasmus University 
College Brussels 

09/05/2013 08/05/2018 Todos segmento 
da UNIRIO 

23102.003195/2013-20 30/2013 Rede de 
Desenvolvimento 
Humano  

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

10/05/2013 09/05/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003321/2013-46 31/2013 Sieve Serviços de 
Tecnologia da 
InformaçãoS.A.  

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 

20/05/2013 19/05/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.003534/2013-78 32/2013 Vieira  Rezende Barbosa 
e Guerreiro Advogados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

21/05/2013 20/05/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002367/2013-48 33/2013 ODEBRECHT 
REALIZAÇÕES IMOB. E 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 

04/06/2013 03/06/2018 Todos os 
Cursos da 



PART. S.A. CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

UNIRIO 

Relações Internacionais Acordo de 
Mútua 

Cooperaç
ão 

05/2013 

University of Leicester  The purpose of this Agreement 
is to promote cooperation 
between UNIRIO and Leicester 
in the fields of science, culture, 
teaching, technology, 
pedagogy, administration and 
learning so as to encourage 
the development of research 
projects, teaching and other 
programs, lectures, symposia, 
seminars, conferences and 
congresses, aimed at 
disseminating information and 
academic publications in any 
field of mutual or common 
interest. 

10/06/2013  09/06/2018 Todos os 
segmentos da 
UNIRIO 

23102.005198/2012-17 Acordo de UNIVERSIDADE DOS  O objeto do presente Acordo é 18/06/2013 17/06/2018 Todos os 



Mútua 
Cooperaç

ão 
06/2013 

AÇORES realizar intercâmbio entre a 
UNIRIO e a Universidade dos 
Açores, nos campos 
científicos, cultural, docente, 
técnico-pedagógico, técnico 
administrativo e discente, de 
modo a permitir o 
desenvolvimento de projetos 
de pesquisa, programa de 
ensino e extensão, promoção 
de palestras, simpósios, 
seminários, conferências, 
congressos, visando à 
disseminação de informações 
e publicações acadêmicas em 
áreas de interesse mútuo ou 
comunitário.  

segmentos da 
UNIRIO 

23102.000937/2013-65 Acordo de 
Cooperaç
ão Mútua 
07/2013 

UNIVERSIDAD DEL 
VALLE – UNIVALLE DE 
BOLIVIA 

 El objeto Del presente Acuerdo 
ES realizar intercambio entre 
la UNIRIO y la UNIVALLE, em 
lós campos científicos, cultural, 
docente, técnico pedagógico, 
técnico administrativo y de 
Estudiantes, de modo a 
permitir el desarrollo de 
proyectos de investigación, 
programas de enseñanza y 
extensión, promoción de 
conferencias, simpósios, 
seminários y congresos, 
objetivando la diseminación de 
informaciones y publicaciones 
acadêmicas em área de 

18/06/2013 17/06/2018 Todos os 
segmentos da 
UNIRIO 



interes mutuo o comunitário. 

23102.004070/2013-17 34/2013 OMNES ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

19/06/2013 18/06/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003653/2013-21 35/2013 MANEKINEKO RIO 
RESTAURANTE LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e    não 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 

19/06/2013 18/06/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002076/2013-50 36/2013 AGÊNCIA DE FOMENTO 
DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

19/06/2013 18/06/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004154/2013-51 37/2013 HHR JW RIO DE 
JANEIRO 
INVESTIMENTOS 
HOTELEIROS LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 

25/06/2013 24/06/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.004155/2013-03 38/2013 SERGIO D. SANTOS 
MUSEO E RESTAURO 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

27/06/2013 26/06/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004288/2013-71 39/2013 
INTERNA

TO 

ISCP – Sociedade 
Educacional S/A -  
Universidade Anhembi 
Morumbi 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela 
CONCEDENTE, de estágio 
curricular obrigatório nas áreas 
de Clínica Médica, 
Ginecologia-Obstetrícia, 

05/07/2013 04/07/2018 Medicina  



Clínica Cirúrgica, Pediatria e 
Saúde Coletiva a alunos 
regularmente matriculados no 
Curso de Graduação em 
Medicina da UNIVERSIDADE 
ANHEMBI MORUMBI ( 
INTERVENIENTE ) em regime 
de internato, proporcionando-
lhes a experiência prática 
necessária à formação 
profissional, preparando-os 
para a empregabilidade, para a 
vida cidadã e para o trabalho, 
por meio de atividades 
correlatas às suas pretendidas 
formações profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIVERSIDADE ANHEMBI 
MORUMBI ( INTERVENIENTE 
). 

23102.004586/2013-61 40/2013 Alimentar – Comércio e 
Suporte ao Preparo de 
Alimentos Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 

16/07/2013 15/07/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.000864/2013-10 41/2013 BOM NEGÓCIO 
ATIVIDADES DE 
INTERNET LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

18/07/2013 17/07/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004753/2013-74 42/2013 Fundação Lucien 
Finkelstein ( MIAN – 
MUSEU 
INTERNACIONAL DE 
ARTE NAÏF DO BRASIL 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 

19/07/2013 18/07/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.004751/2013-85 43/2013 Fundação Lucien 
Finkelstein ( MIAN – 
MUSEU 
INTERNACIONAL DE 
ARTE NAÏF DO BRASIL 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

19/07/2013 18/07/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004805/2013-11 44/2013 MUSEAL ASSESSORIA 
MUSEOLÓGICA LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 

22/07/2013 21/07/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.004822/2013-40 45/2013 LIPI 2000 MASSAS 
LIMITADA 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e   não 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

22/07/2013 21/07/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003957/2013-98 046/2013 People on Time  Este Convênio estabelece 25/07/2013 24/07/2018 Todos os 



Consultoria, 
Planejamento e Serviços 
de Recrutamento e 
Seleção LTDA. 

Cooperação recíproca entre as 
partes, visando o 
desenvolvimento de atividades 
conjuntas para a 
operacionalização de 
programas de estágios: 
obrigatório ou não obrigatório, 
que será sempre de interesse 
curricular, com previsão no 
Projeto Pedagógico do 
respectivo Curso, constituindo-
se em meio para que os 
estudantes, futuros 
profissionais das diferentes 
áreas do saber, tenham 
treinamento prático na linha de 
sua formação, em situações 
reais de vida e trabalho, nos 
termos da Lei nº 11.788/08 e 
demais legislações 
regulamentadoras. 

Cursos da 
UNIRIO 

23102.004895/2013-31 047/2013 Associação Brasileira de 
Enfermagem em Feridas 
e Estética – SOBENFeE 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 

02/08/2013 01/08/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.004988/2013-66 48/2013 Hotelaria Accor PDB 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

05/08/2013 04/08/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004991/2013-80 49/2013 APSIS CONSULTORIA 
EMPRESARIAL LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 

06/08/2013 05/08/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.005008/2013-42 50/2013 J C Ourofino Academia 
Ltda – ME 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

06/08/2013 05/08/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.005258/2013-82 51/2013 Leonardo Amarante 
Advogados Associados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 

14/08/2013 13/08/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.005255/2013-49 52/2013 GONDIM ADVOGADOS 
ASSOCIADOS 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

14/08/2013 13/08/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.005421/2013-15 53/2013 RESTAURANTE E BAR 
14 BIS LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 

26/08/2013 25/08/2018 Todos os 
Cursos da 



CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

UNIRIO 

23102.005418/2013-93 54/2013 COMERCIAL MILANO 
BRASIL LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 

09/09/2013 08/09/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.005420/2013-62 55/2013 MASAN SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS 
LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

09/09/2013 08/09/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.005422/2013-51 56/2013 RICHELIEU 
ASSESSORIA 
CONTÁBIL LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 

09/09/2013 08/09/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.005419/2013-38 57/2013 FRIGORÍFICO JAHU 
LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

09/09/2013 08/09/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.005854/2013-62 59/2013 Fundação CESGRANRIO  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 

11/09/2013 10/09/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.003556/2013-38 60/2013 LUMIS EIP TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

11/09/2013 10/09/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.006163/2013-86 61/2013 Universidade Federal 
Fluminense 

 A CONCEDENTE e a UFF 
poderão prover campos de 
Estágios Curriculares 
Profissionais de 
complementação educacional 
reciprocamente a seus 
estudantes selecionados que 

26/09/2013 25/09/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



estejam regularmente 
matriculados e inscritos em 
disciplinas e efetivamente 
frequentando Cursos de 
Graduação ou Colégios 
Técnicos. 

23102.006162/2013-31 62/2013 Laboratório de 
Alimentos Mattos e 
Mattos Ltda. – EPP 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

26/09/2013 25/09/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.006281/2013-94 63/2013 Associação Brasileira de 
Engenharia de Produção 
(ABEPRO) 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 

07/10/2013 06/10/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.006279/2013-15 65/2013 Witt Associates do 
Brasil Consultoria Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

07/10/2013 06/10/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.006066/2013-93 66/2013 SANDECH 
CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA E 
GESTÃO LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 

09/10/2013 08/10/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.006551/2013-67 67/2013 Centro Cultural Cartola – 
Museu do Samba 
Carioca 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

18/10/2013 17/10/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.006299/2013-96 68/2013 Fundação Darcy Vargas  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 

18/10/2013 17/10/2018 Todos os 
Cursos da 



CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

UNIRIO 

23102.006556/2013-90 70/2013 Hotel Fasano Rio de 
Janeiro 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

18/10/2013 17/10/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



na UNIRIO. 

23102.006546/2013-54 71/2013 Centro Cultural Cartola – 
Museu do samba 
Carioca 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

18/10/2013 17/10/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.006770/2013-46 72/2013 Sindicato de Hotéis, 
Bares, Restaurantes e 
Similares do Município 
do Rio de Janeiro 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 

18/10/2013 17/10/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.006769/2013-11 73/2013 Forebrain 
Neurotecnologia Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

18/10/2013 17/10/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.007477/2013-04 86/2013 Fundação 
Planetário da 
Cidade do Rio de 
Janeiro 

 Este Convênio tem por objetivo 
acordar as condições para a 
realização de ESTÁGIO DE 
ESTUDANTES DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO – UNIRIO, de 
interesse curricular, obrigatório 
ou não, entendido o Estágio 
como uma atividade 

22/10/2013 21/10/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



complementar ao processo 
ensino-aprendizagem, em 
observância ao disposto na 
legislação supracitada.  

23102.006553/2013-56 75/2013 Empresa 
Cabeçudas 
Representações 
Comércio 
Museologia e 
Produções 
Artísticas 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

31/10/2013 30/10/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.007069/2013-44 76/2013 KOTOBUKI 
FRANCHISING E 
PARTICIPAÇÕES 
LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 

31/10/2013 30/10/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.006863/2013-71 78/2013 Abrigo Teresa de 
Jesus 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

31/10/2013 30/10/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.007238/2013-46 80/2013 Parmezão 
Industria e 
Comércio de 
Alimentos 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 

11/11/2013 10/11/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.007194/2013-54 81/2013 DATAMEC 
SISTEMAS E 
PROCESSAMEN
TOS DE DADOS 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

11/11/2013 10/11/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.006300/2013-82 82/2013 EDITORA 
MENORAH LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 

11/11/2013 10/11/2018 Todos os 
Cursos da 



CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

UNIRIO 

23102.007331/2013-51 83/3013 REGISTRO 
BRASILEIRO DE 
NAVIOS E 
AERONAVES 
LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

12/11/2013 11/11/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



na UNIRIO. 

23102.007332/2013-03 84/2013 INSTITUTO 
RUMO NÁUTICO 
( IRN ) 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

12/11/2013 11/11/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.007379/2013-69 85/2013 Instituto 
Histórico e 
Geográfico 
Brasileiro 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 

14/11/2013 13/11/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.007461/2013-93 87/2013 INFINITE 
ADMINISTRAÇÃ
O CONSULTORIA 
E CORRETAGEM 
DE SEGUROS 
LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

19/11/2013 18/11/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.007458/2013-70 88/2013 GUISANI 
LANCHES LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 

19/11/2013 18/11/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.007610/2013-14 89/2013 Navarro e 
Almeida Foto 
Vídeo Produções 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

27/11/2013 26/11/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.007236/2013-57 90/2013 Jardim Escola 
Soldadinho de 
Chumbo Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 

27/11/2013 26/11/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.007609/2013-90 91/2013 Navarro e 
Almeida Foto 
Vídeo Produções 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

27/11/2013 26/11/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.007608/2013-45 92/2013 HD 57 Refeições 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório 

27/11/2013 26/11/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

234102.007193/2013-18 93/2013 BIDCORP 
SOLUÇÕES EM 
ATIVOS 
EXCEDENTES 
S.A. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

27/11/2013 26/11/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



23102.007706/2013-82 94/2013 DISTRIBUIDORA 
RECORD DE 
SERVIÇOS DE 
IMPRENSA S/A. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

04/12/2013 03/12/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.007705/2013-38 95/2013 ÁGILA 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 
LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 

04/12/2013 03/12/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.007798/2013-09 96/2013 REDUCAR – 
REDE DE 
EDUCAÇÃO 
ROSSELLO 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

06/12/2013 05/12/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.007795/2013-67 97/2013 DADI COMÉRCIO 
DE MÓVEIS E 
DECORAÇÕES 
EIRELI 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 

06/12/2013 05/12/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.007796/2013-10 98/2013 SINDICATO 
ESTADUAL DOS 
PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO – 
SEPE/RJ 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

06/12/2013 05/12/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.007828/2013-79 99/2013 DELI TIME 
COMESTÍVEIS 
FINOS LTDA. ( 
GENEAL ) 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 

06/12/2013 05/12/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.007852/2013-16 100/2013 MOBITS 
SOLUÇÕES EM 
TECNOLOGIA 
LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

13/12/2013 12/12/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.007980/2013-51 101/2013 COLINA 
PAULISTA S/A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 

23/12/2013 22/12/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.007996/2013-64 102/2013 CIA DOS 
PALMARES 
HOTÉIS E 
TURISMO 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e  não 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23/12/2013 22/12/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



 

 

 

 

Convênios com vencimento em 2019 

 
 

23102.000213/2014-01 01/2014 MERAK 
EMPREENDIMEN
TO E 
PARTICIPAÇÕES 
LTDA 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

29/01/2014 29/01/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000308/2014-16 02/2014 OG INTCOM 
SOLUÇÕES EM 
TI LTDA 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 

03/02/2014 03/02/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.000524/2014-61 003/2014 Fundação 
Benedito Pereira 
Nunes/Faculdade 
de Medicina de 
Campos – 
INTERNATO 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela 
CONCEDENTE, de estágio 
curricular obrigatório nas áreas 
de Clinica Médica, 
Ginecologia-Obstetrícia, 
Clínica Cirúrgica, Pediatria e 
Saúde Coletiva a alunos 
regularmente matriculados no 
Curso de Graduação em 
Medicina da FACULDADE DE 
MEDICINA DE CAMPOS ( 
INTERVENIENTE ), em 
regime de internato, 
proporcionando-lhes a 
experiência prática necessária 
a formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 

06/02/2014 05/02/2019 Medicina 



cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na FACULDADE DE 
MEDICINA DE CAMPOS (  
INTERVENIENTE ). 
 

23102.000999/2014-58 04/2014 6MIX 
RESTAURANTES 
LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e  não 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

25/02/2014 24/02/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001000/2014-98 05/2014 PROFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICO

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 

25/02/2014 24/02/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



S.A regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.000880/2014-85 06/2014 GUSTAVO 
PADILHA 
ADVOGADOS 
ASSOCIADOS 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

25/02/2014 24/02/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000895/2014-43 07/2014 ASSOCIAÇÃO  O objeto do presente Convênio 25/02/2014 24/02/2019 Todos os 



PRESBITERIANA 
DE ENSINO E 
BENEFICÊNCIA 

é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

Cursos da 
UNIRIO 

23102.000893/2014-54 08/2014 DAUDT, CASTRO 
E GALLOTTI 
OLINTO 
ADVOGADOS 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 

25/02/2014 24/02/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.000891/2014-65 09/2014 OLIMPIO DE 
AZEVEDO 
ADVOGADOS 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

25/02/2014 24/02/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000892/2014-18 14/2014 FURNAS – 
CENTRAIS 
ELÉTRICAS S.A 

 Constitui objeto do presente 
CONVÊNIO  a concessão, por 
FURNAS, de estágio aos 
estudantes, de nível médio 
técnico e superior, da 
Instituição de Ensino 
identificada no preâmbulo, 
visando à complementação do 
ensino e da aprendizagem 
teórica, através do treinamento 
prático e aperfeiçoamento 
técnico-cultural e científico. 

13/03/2014 12/03/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001417/2014-51 17/2014 INSTITUTO DE  O objeto do presente Convênio 09/04/2014 08/04/2019 Todos os 



IMAGEM E 
CIDADANIA RIO 
DE JANEIRO 

é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

Cursos da 
UNIRIO 

23102.001420/2014-74 18/2014 TECH SERVICE 
SOLUÇÃO EM 
RH LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 

09/04/2014 08/04/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001421/2014-19 19/2014 TOP GOURMET 
REFEIÇÕES 
LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

09/04/2014 08/04/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001423/2014-16 20/2014 INSTITUTO DE 
IMAGEM E 
CIDADANIA RIO 
DE JANEIRO 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 

09/04/2014 08/04/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001422/2014-63 21/2014 MENDONÇA E 
GONÇALVES 
ADVOGADOS 
ASSOCIADOS 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

09/04/2014 08/04/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001068/2014-77 23/2014 CHEMTECH 
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA E 
SOFTWARE 
LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 

09/04/2014 08/04/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001250/2014-28 24/2014 COLÉGIO 
HERMANN LTDA 
– ME 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

09/04/2014 08/04/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001294/2014-58 25/2014 ANGLO-
AMERICANO 
ESCOLAS 
INTEGRADAS 
LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 

09/04/2014 08/04/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001419/2014-40 26/2014 STAG CENTRAL 
DE ESTÁGIOS 
S.S. LTDA. 

 O objeto do presente Acordo 
tem por objetivo a cooperação 
recíproca entre a STAG 
Central de Estágios S.S. Ltda. 
e a Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro para 
viabilizar a efetivação de 
relações de estágios, nos 
termos do artigo 5º da Lei nº 
11.788/08, visando a 
celebração de convênios com 
as partes concedentes de 
estágio que estão descritas no 
art. 9º da referida Lei. 

09/04/2014 08/04/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001266/2014-31 27/2014 CENTRO 
EDUCACIONAL 
LUIZ DE 
CAMÕES, 
ENTIDADE 
MANTENEDORA 
CASA JARDIM 
PINOCHIO LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 

09/04/2014 08/04/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001418/2014-03 28/2014 FÁBRICA DE 
SORVETES 
ITÁLIA LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

09/04/2014 08/04/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001519/2014-76 29/2014 Prefeitura do 
Município de 
barra do Piraí 

 Este Convênio tem por objetivo 
acordar as condições para a 
realização de ESTAGIO DE 

16/04/2014 15/04/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



ESTUDANTES DA UNIRIO – 
SEMI – PRESENCIAIS, de 
interesse curricular, 
obrigatório, entendido Estágio 
como uma atividade 
complementar ao processo 
ensino-aprendizagem, em 
observância ao disposto na Lei 
nº 11.788/2008 

23102.001518/2014-21 30/2014 ELITEWEB 
CONSULTORIA E 
SISTEMAS LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

16/04/2014 15/04/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001069/2014-11 31/2014 Remer Villaça & 
Nogueira 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 

16/04/2014 15/04/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.000.418/2009-10 32/2014 ABRE – 
AGÊNCIA 
BRASILEIRA DE 
ESTÁGIOS LTDA. 

 Este Convênio visa o 
desenvolvimento de atividades 
de assistência na “ promoção 
da integração ao mercado de 
trabalho” e de educação na “ 
formação para o trabalho”, de 
acordo com a  Constituição 
Federal (Art. 203, Inciso III e 
Art. 214, Inciso IV), capaz de 
propiciar a sua plena 
operacionalização de acordo 
com a  Lei nº 11.788 de 25 de 
setembro de 2008, e na sua 
Regulamentação, relacionados 
ao Estágio Curricular, 
obrigatório ou não, de 
estudantes, entendido o 
Estágio como uma estratégia 
de profissionalização ou de 
preparação básica para o 
trabalho e a cidadania do 

17/04/2014 16/04/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



educando, que complementa o 
Processo Ensino 
Aprendizagem, estabelecendo 
Cooperação Recíproca entre 
as partes.   

23102.001634/2014-41 34/2014 ASSOCIAÇÃO 
DOS ANTIGOS 
ALUNOS DOS 
PADRES 
JESUÍTAS 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

29/04/2014 28/04/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001779/2014-41 37/2014 ASSURANCE IT 
CONSULTORIA 
EM 
INFORMÁTICA 
LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 

22/05/2014 21/05/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001778/2014-05 38/2014 Restaurante 
Icaraí 7 Grill Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

22/05/2014 21/05/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001879/2014-78 39/2014 Nilo Batista & 
Advogados 
Associados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 

30/05/2014 29/05/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001342/2014-16 40/2014 Tempero Caseiro 
Natural 
Restaurante 
Limitada 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

30/05/2014 29/05/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001726/2014-21 41/2014 Associação 
Brasileira de 
Engenharia de 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 

30/05/2014 29/05/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



Produção – 
ABEPRO 

obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002031/2014-66 042/2014 Casa da Mulher 
Trabalhadora – 
CAMTRA 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunas/os 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

02/06/2014 01/06/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



23102.001964/2014-36 043/2014 Laboris 
Consultoria Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

02/06/2014 01/06/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002071/2014-16 44/2014 Sistema Elite de 
Ensino – Unidade 
Vila Valqueire 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 

09/06/2014 08/06/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102002070/2014-63 49/2014 Telcomanager 
Technologies 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

30/06/2014 29/06/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001635/2014-95 50/2014 Recrutare 
Consultoria e 
Gestão de 
Recursos 
Humanos Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 

30/06/2014 29/06/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002274/2014-02 51/2014 Associação 
Saúde Criança 
Repensar 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

30/06/2014 29/06/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002219/2014-12 52/2014 Parceria 
Consultoria 
Empresarial Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 

30/06/2014 29/06/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002221/2014-83 53/2014 Tozzini Freire 
Teixeira e Silva 
Advogados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

30/06/2014 29/06/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002301/2014-39 47/2014 VIA PRAXIS 
ORGANIZAÇÃO 
EM ARQUIVOS, 
CONSULTORIA, 
ASSESSORIA, 
INFORMATIZAÇÃ

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 

02/07/2014 01/07/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



O LTDA. para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002220/2014-39 48/2014 BIG DATA 
SOLUÇÕES EM 
TECNOLOGIA DE 
INFORMÁTICA 
LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

02/07/2014 01/07/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002406/2014-98 54/2014 RAÍZEN 
ENERGIA S.A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 

10/07/2014 09/07/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002404/2014-07 55/2014 RAÍZEN 
ENERGIA S.A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

10/07/2014 09/07/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



23102.002405/2014-43 56/2014 RAÍZEN 
COMBUSTÍVEIS 
S.A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

10/07/2014 09/07/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002486/2014-81 58/2014 UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
SÃO PAULO – 
UNIFESP 

 A UNIFESP possibilitará a 
realização de estágio curricular 
para os estudantes do curso 
acima mencionado ( Medicina ) 
indicado pela CONVENIADA, 
mediante disponibilidade de 
aceite de cada 
Departamento/Disciplina 
pleiteado, para se dedicarem 
às atividades relacionadas 
com o respectivo curso, 
conforme será estabelecido 
em Termos de Compromisso 
de Estágio, que integrarão este 
Convênio para todos os fins. 

10/07/2014 09/07/2019 Medicina 



23102.002587/2014-52 59/2014 KAMENETZ & 
HAMEINIS 
ADVOGADOS 
ASSOCIADOS 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

14/07/2014 13/07/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002558/2014-91 60/2014 SIEMENS LTDA.  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 

14/07/2014 13/07/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002538/2014-10 61/2014 ASSOCIAÇÃO 
DE APOIO AS 
INSTITUIÇÕES 
CULTURAIS DO 
RIO 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

14/07/2014 13/07/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002536/2014-21 62/2014 TROPICANA 
PARQUE DE 
AVES LTDA. ( 
PARQUE DAS 
AVES ) 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 

14/07/2014 13/07/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002535/2014-86 63/2014 ABENGOA 
CONSTRUÇÃO 
BRASIL LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

14/07/2014 13/07/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002586/2014-16 64/2014 PROVÍNCIA 
CARMELITANA 
DE SANTO ELIAS 
( SÃO 
MARTINHO ) 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 

14/07/2014 13/07/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002781/2014-38 65/2014 VIA PRAXIS 
ORGANIZAÇÃO 
EM ARQUIVOS, 
CONSULTORIA, 
ASSESSORIA, 
INFORMATIZAÇÃ
O LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23/07/2014 22/07/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002780/2014-93 66/2014 MEIMEI ESCOLA 
MONTESSORIAN
A LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 

23/07/2014 22/07/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002893/2014-99 67/2014 SYLVIA DI 
CARLO 
CONFECÇÕES 
LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23/07/2014 22/07/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002892/2014-44 68/2014 MOTTA & SOITO 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 

23/07/2014 22/07/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002871/2014-29 69/2014 Instituto Moleque 
Mateiro de 
Educação 
Ambiental 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

28/07/2014 27/07/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



23102.002939/2014-70 70/2014 Instituto COI de 
Pesquisa, 
Educação e 
Gestão 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

28/07/2014 27/07/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003081/2014-61 72/2014 Prefeitura 
Municipal de 
Bom Jesus do 
Itabapoana 

 Este Convênio tem por objetivo 
acordar as condições para a 
realização de estágio de 
estudantes da UNIRIO – 
SEMI-PRESENCIAIS, de 
interesse curricular, 
obrigatório, entendido Estágio 
como uma atividade 
complementar ao processo 
ensino-aprendizagem, em 
observância ao disposto na Lei 
nº 11.788/2008. 

06/08/2014 05/08/2019 Estudantes da 
UNIRIO -
semipresenciais 

23102.001418/2013-14 73/2014 Instituto Euvaldo 
Lodi – RJ 

 O presente Convênio tem por 
objeto a intermediação e 
promoção de integração pelo 

06/08/2014 05/08/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



IEL/RJ, na qualidade de 
Agente de Integração, entre a 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO e 
as CONCEDENTES, visando a 
implementação de programa 
de Estágio, tudo em acordo 
com a legislação acima 
mencionada. 

23102.002987/2014-68 74/2014 Fundação 
Municipal de 
Educação – FME 

 O presente CONVÊNIO tem 
por objetivo construir estreita 
colaboração entre a UNIRIO, 
através dos seus Cursos de 
Licenciatura e a FME com as 
Unidades Escolares 
Municipais, para viabilizar 
Programas na Área de 
Educação de interesse mútuo 
e o oferecimento pela FME, de 
ESTÁGIOS CURRICULARES  
aos Universitários matriculados 
nos Cursos de Licenciatura ou 
em Programas de Formação 
Pedagógica da UNIRIO. 

06/08/2014 05/08/2019 Cursos de 
Licenciatura na 
UNIRIO 

23102.003481/2014-76 77/2014 Instituto Nacional 
de Capacitação e 
Educação para o 
Trabalho Via de 
Acesso 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 

20/08/2014 19/08/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.003479/2014-05 78/2014 Kendoo 
Solutions 
Serviços em 
Tecnologia da 
Informação Ltda. 
– ME 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

20/08/2014 19/08/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003478/2014-52 79/2014 Museu Nacional, 
da Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro/UFRJ 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 

20/08/2014 19/08/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.003564/2014-65 80/2014 Federação 
Nacional das 
Empresas de 
Seguros 
Privados e de 
Capitalização – 
FENASEG 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

01/09/2014 31/08/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003561/2014-21 81/2014 Instituto 
Capacitare 
Consultoria 
Empresarial Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 

01/09/2014 31/08/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.003563/2014-11 82/2014 Federação 
Nacional das 
Empresas de 
Seguros 
Privados e de 
Capitalização – 
FENASEG 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

01/09/2014 31/08/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003559/2014-52 83/2014 Coimbra &  O objeto do presente Convênio 01/09/2014 31/08/2019 Todos os 



Bueno 
Advogados 
Associados 

é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

Cursos da 
UNIRIO 

23102.003560/2014-87 84/2014 Voltalia Energia 
do Brasil Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 

01/09/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/08/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

 
 
 

23102.003703/2014-51 85/2014 Prefeitura do 
Município de 
Cantagalo para 
Cursos Semi-
Presenciais 

 Este Convênio tem por objetivo 
acordar as condições para a 
realização de ESTÁGIO DE 
ESTUDANTES DA UNIRIO – 
SEMI-PRESENCIAIS, de 
interesse curricular, 
obrigatório, entendido Estágio 
como uma atividade 
complementar ao processo 
ensino-aprendizagem, em 
observância ao disposto na Lei 
nº 11.788/2008. 

09/09/2014 08/09/2019 Para Cursos 
Semi-
Presenciais 

23102.003719/2014-63 86/2014 Vale S.A  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

09/09/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08/09/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



 

23102.003751/2014-49 87/2014 Symbol 
Restaurante 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

09/09/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08/09/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003741/2014-11 88/2014 Saphyr 
Administradora 
de Centros 
Comerciais Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 

09/09/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08/09/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23102.003706/2014-94 89/2014 Voyage Prive do 
Brasil Turismo 
S/A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 

09/09/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08/09/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

 
 
 

23102.003704/2014-03 90/2014 Prefeitura 
Municipal de 
Cardoso Moreira 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

09/09/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08/09/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004070/2014-06 92/2014 Prefeitura 
Municipal de 
Quatis 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 

09/09/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08/09/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

23102.004072/2014-97 91/2014 Prefeitura 
Municipal de 
Resende 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

15/09/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/09/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003738/2014-90 94/2014 FERNANDA 
TELLES 
ADVOGADOS 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 

17/09/2014 
 
 
 
 
 
 

16/09/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23102.004022/2014-18 95/2014 Concessionária 
Aeroporto Rio de 
Janeiro S.A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

17/09/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/09/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004074/2014-86 97/2014 KAMENETZ & 
MARCOLINI 
ADVOGADOS 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 

17/09/2014 
 
 

16/09/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



ASSOCIADOS obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23102.004080/2014-33 98/2014 Mendes de 
Almeida e 
Advogados 
Associados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

17/09/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/09/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



na UNIRIO.  
 

23102.004043/2014-25 99/2014 Prefeitura 
Municipal de 
Itaperuna para 
Cursos 
semipresenciais 

 Este Convênio tem por objetivo 
acordar as condições para a 
realização de ESTÁGIO DE 
ESTUDANTES DA UNIRIO – 
SEMIPRESENCIAIS, de 
interesse curricular, 
obrigatório, entendido Estágio 
como uma atividade 
complementar ao processo 
ensino-aprendizagem, em 
observância ao disposto na lei 
nº 11.788/2008. 

17/09/2014 16/09/2019 Para Cursos 
semipresenciais 

23102.004024/2014-07 100/2014 JG ASSIS DE 
ALMEIDA  & 
ASSOCIADOS 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

17/09/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/09/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



23102.004023/2014-54 101/2014 ESCRITÓRIO 
JURÍDICO 
MALHEIROS 
HUANG 
ADVOGADOS 
ASSOCIADOS 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

17/09/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/09/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004041/2014-36 102/2014 Prefeitura do 
Município de 
Saquarema para 
Cursos 
semipresenciais 

 Este Convênio tem por objetivo 
acordar as condições para a 
realização de ESTÁGIO DE 
ESTUDANTES DA UNIRIO – 
SEMIPRESENCIAIS, de 
interesse curricular, 
obrigatório, entendido Estágio 
como uma atividade 
complementar ao processo 
ensino-aprendizagem, em 
observância ao disposto na lei 
nº 11.788/2008. 

17/09/2014 16/09/2019 Para Cursos 
semipresenciais 

23102.004025/2014-43 103/2014 Pouco Sal 
Restaurante 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 

17/09/2014 
 
 

16/09/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23102.003878/2014-68 104/2014 Centro de 
Integração 
Empresa Escola 
do Estado do Rio 
de Janeiro - CIEE 

 O objetivo deste CONVÊNIO é 
estabelecer uma Cooperação 
Recíproca entre as partes, 
visando o desenvolvimento de 
atividades conjuntas, capazes 
de propiciar a plena 
operacionalização de Estágio 
de Educandos, regularmente 
matriculados e que venham 
frequentando, efetivamente, 
cursos de educação superior, 
de ensino médio, de educação 
profissional ou escolas de 
educação especial, de 
interesse curricular, obrigatório 
ou não, entendido o Estágio 
como uma estratégia de 

18/09/2014 17/09/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



profissionalização, que 
complementa o Processo 
Ensino-Aprendizagem. 

23102.004532/2014-87 106/2014 VIVA RIO  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

06/10/2014 06/10/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004338/2014-00 107/2014 Agência do Bem  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 

06/10/2014 06/10/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.004412/2014-80 108/2014 PETRA – 
Pequeno 
Trabalhador 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

06/10/2014 06/10/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004720/2014-13 109/2014 Instituto 
Benjamin 
Constant 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 

06/10/2014 06/10/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.003893/2014-14 110/2014 Universidade 
ANHIMA 

 O objeto do presente acordo é 
realizar intercâmbio entre a 
UNIRIO e a ANHIMA nos 
campos científicos, cultural, 
docente, técnico-pedagógico, 
técnico administrativo e 
discente, de modo a permitir o 
desenvolvimento de projetos 
de pesquisa, programas de 
ensino e extensão, promoção 
de palestras, simpósios, 
seminários, conferencias, 
congressos, visando a 
disseminação de informações 
e publicações acadêmicas em 
áreas de interesse mútuo ou 
comunitário. 

06/10/2014 06/10/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004861/2014-28 111/2014 SAP Brasil LTDA  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 

06/10/2014 06/10/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.004863/2014-17 112/2014 Nova Geração 
Comestíveis 
LTDA 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e  não 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

09/10/2014 09/10/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000072/2014-18 113/2014 Universidad 
Central 
(Colômbia) 

 O objeto do presente acordo é 
realizar intercâmbio entre a 
UNIRIO e a ANHIMA nos 

09/10/2014 09/10/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



campos científicos, cultural, 
docente, técnico-pedagógico, 
técnico administrativo e 
discente, de modo a permitir o 
desenvolvimento de projetos 
de pesquisa, programas de 
ensino e extensão, promoção 
de palestras, simpósios, 
seminários, conferencias, 
congressos, visando a 
disseminação de informações 
e publicações acadêmicas em 
áreas de interesse mútuo ou 
comunitário. 

23102.004958/2014-31 114/2014 Fundação Eva 
Klabin Rapaport 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

20/10/2014 19/10/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004957/2014-96 115/2014 Prefeitura do  Este Convênio tem por objetivo 20/10/2014 19/10/2019 Para Cursos 



Município de São 
Fidélis para 
Cursos semi-
presenciais 

acordar as condições para a 
realização de ESTÁGIO DE 
ESTUDANTES DA UNIRIO – 
SEMIPRESENCIAIS, de 
interesse curricular, 
obrigatório, entendido Estágio 
como uma atividade 
complementar ao processo 
ensino-aprendizagem, em 
observância ao disposto na lei 
nº 11.788/2008. 

semipresenciais 

23102.005097/2014-16 116/2014 Associação de 
Apoio à Criança 
com Neoplasia 
do Rio de Janeiro 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

22/10/2014 21/10/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.005095/2014-19 117/2014  Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 

22/10/2014 21/10/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.005196/2014-90 118/2014  Futebol Tour Agência 
de Turismo e 
Eventos Ltda – ME 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

27/10/2014 26/10/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.005195/2014-45 119/2014  CMA – Informações  O objeto do presente Convênio 27/10/2014 26/10/2019 Todos os 



e Pesquisas é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

Cursos da 
UNIRIO 

23102.005273/2014-10 120/2014  Empreza 
Consultores 
Associados S/C Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 

27/10/2014 26/10/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.005241/2014-14 121/2014  Det Norske Veritas 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

03/11/2014 02/11/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.005240/2014-61 123/2014  Prudential do Brasil 
Seguros de Vida S.A. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 

03/11/2014 02/11/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.000.678/2009-96 127/2014  Hospital Federal de 
Bonsucesso 

 Este Convênio de Concessão 
de Estágio tem por objeto a 
concessão de Estágio Não 
Obrigatório a estudantes 
regularmente matriculados e 
com frequência efetiva nos 
Cursos de Administração, 
Direito, Enfermagem, Nutrição, 
Pedagogia, Serviço  Social e 
Sistemas da Informação da 
Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro – 
UNIRIO 

05/11/2014 04/11/2019 Cursos de 
Administração, 
Direito, 
Enfermagem, 
Nutrição, 
Pedagogia, 
Serviço Social e 
Sistemas da 
Informação. 

23102.005740/2014-01 128/2014  Laboratórios B. 
Braun S.A. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 

21/11/2014 20/11/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.005724/2014-19 129/2014    Este Convênio tem por objetivo 
acordar as condições para a 
realização de estágio de 
estudantes da UNIRIO – 
SEMI-PRESENCIAIS, de 
interesse curricular, 
obrigatório, entendido Estágio 
como uma atividade 
complementar ao processo 
ensino-aprendizagem, em 
observância ao disposto na Lei 
nº 11.788/2008. 

21/11/2014 20/11/2019 Estudantes da 
UNIRIO –semi-
presenciais 

23102.005720/2014-22 130/2014  Clube de Regatas do 
Flamengo 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

21/11/2014 20/11/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



23102.005718/2014-53 131/2014  Agência de 
Integração Empresa 
Escola ( AGIEL ) 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pelas 
CONCEDENTES 
CONVENIADAS ao AGENTE 
DE INTEGRAÇÃO, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

21/11/2014 20/11/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.005723/2014-66 132/2014  Sociedade 
Educadora de 
Vanguarda 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 

21/11/2014 20/11/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.005722/2014-11 133/2014  Município de Nova 
Friburgo 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

21/11/2014 20/11/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.005719/2014-06 134/2014  Casa Monte Alegre  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 

21/11/2014 20/11/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.005830/2014-94 Acordo de 
Cooperaç

ão nº 
135/2014 

 Instituo Moreira 
Salles 

 Este termo por objeto 
estabelecer um programa de 
cooperação acadêmica e de 
intercâmbio científico e 
cultural, abrangendo atividades 
de ensino e pesquisa, e 
cooperação no 
desenvolvimento de atividade 
acadêmica curricular para 
alunos de graduação da 
Escola de Letras do Centro de 
Letras e Artes da UNIRIO. 

02/12/2014 01/12/2019 Escola de Letras 
da UNIRIO 

23102.005808/2014-44 136/2014  Prefeitura do 
Município de Itaocara 

 Este Convênio tem por objetivo 
acordar as condições para a 
realização de estágio de 
estudantes da UNIRIO – 
SEMI-PRESENCIAIS, de 
interesse curricular, 
obrigatório, entendido Estágio 
como uma atividade 
complementar ao processo 
ensino-aprendizagem, em 
observância ao disposto na Lei 
nº 11.788/2008. 

04/12/2014 03/12/2019 Estudantes da 
UNIRIO -
semipresenciais 



23102.005937/2014-32 137/2014  CEDEP – Centro de 
Desenvolvimento 
Profissional  

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

10/12/2014 09/12/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.005936/2014-98 138/2014  NUBE – Núcleo 
Brasileiro de 
Estágios 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 

10/12/2014 09/12/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.006001/2014-29 141/2014  RODZ TURISMO 
LTDA. – TIME 
BRAZIL TURISMO 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

16/12/2014 15/12/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.006008/2014-41 142/2014  PROJECTUS 
CONSULTORIA 
LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 

16/12/2014 15/12/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.006051/2014-14 143/2014  CONSELHO 
REGIONAL DE 
QUÍMICA 3ª 
REGIÃO 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

16/12/2014 15/12/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.006010/2014-10 144/2014  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIO 
DE BONITO / RJ 

 Este Convênio tem por objetivo 
acordar as condições para a 
realização de estágio de 
estudantes da UNIRIO – 
SEMI-PRESENCIAIS, de 
interesse curricular, 
obrigatório, entendido Estágio 
como uma atividade 
complementar ao processo 

16/12/2014 15/12/2019 Estudantes da 
UNIRIO –
semipresenciais 



ensino-aprendizagem, em 
observância ao disposto na Lei 
nº 11.788/2008. 

23102.006123/2014-15 146/2014  Associação dos 
Amigos da Arte 
Popular Brasileira 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

22/12/2014 21/12/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.006122/2014-71 147/2014  Ecopolo Gestão de 
Águas, Resíduos e 
Energia S.A. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 

22/12/2014 21/12/2019 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

 

 

 

 

Convênios com vencimento em 2020 
 

23102.006152/2014-87 01/2015  Prefeitura do 
Município de 
Natividade 

 Este Convênio tem por objetivo 
acordar as condições para a 
realização de estágio de 
estudantes da UNIRIO – 
SEMI-PRESENCIAIS, de 
interesse curricular, 
obrigatório, entendido Estágio 
como uma atividade 
complementar ao processo 
ensino-aprendizagem, em 
observância ao disposto na Lei 
nº 11.788/2008. 

12/01/2015 11/01/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.006153/2014-21 02/2015  Município de Rio das 
Flores 

 Este Convênio tem por objetivo 
acordar as condições para a 
realização de estágio de 
estudantes da UNIRIO – 
SEMI-PRESENCIAIS, de 
interesse curricular, 
obrigatório, entendido Estágio 

12/01/2015 11/01/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



como uma atividade 
complementar ao processo 
ensino-aprendizagem, em 
observância ao disposto na Lei 
nº 11.788/2008. 

23102.000153/2015-07 03/2015  Chediak, Lopes da 
Costa, Cristofaro, 
Menezes Côrtes, 
Rennó, Aragão - 
Advogados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

30/01/2015 29/01/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000158/2015-21 04/2015  Joalpa Hotel Juiz de 
Fora Ltda 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 

03/02/2015 02/02/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.000610/2015-55 06/2015  LDHUM Serviços 
Empresariais Ltda – 
EPP 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

27/02/2015 26/02/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000609/2015-21 09/2015  Hospital Pequeno 
Príncipe 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório nas áreas de 
Clínica Médica, Ginecologia-
Obstetrícia, Clínica Cirúrgica, 

12/03/2015 11/03/2020 Medicina 



Pediatria e Saúde Coletiva a 
alunos regularmente 
matriculados no Curso de 
Graduação em Medicina da 
UNIRIO, em regime de 
Internato, proporcionando-
lhes  a experiência prática 
necessária à formação 
profissional, preparando-os 
para a empregabilidade, para a 
vida cidadã e para o trabalho, 
por meio de atividades 
correlatas às suas pretendidas 
formações profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.000720/2015-17 10/2015  Centro Brasileiro de 
Relações 
Internacionais 
(CEBRI) 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 

12/03/2015 11/03/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.005725/2014-55 12/2015  Universidade Veiga 
de Almeida 

 Este  Convênio tem por objeto 
viabilizar aos  alunos 
regularmente matriculados nos 
cursos de graduação, a 
realização de estágio, 
obrigatório ou não,  para o 
desenvolvimento de atividades 
profissionais conjuntas, 
relacionadas à 
contextualização curricular. 

12/03/2015 11/03/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001661/2015-02 19/2015  Universidade Federal 
Rural do Rio de 
Janeiro 

 O presente instrumento 
estabelece as normas básicas 
e condições gerais que 
regularão os ESTÁGIOS de 
estudantes da INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO junto à 
CONCEDENTE, de interesses 
curriculares, obrigatórios ou 
não, entendido o estágio como 
estratégia de 
profissionalização que 
complementa o ensino e 
aprendizado dos mesmos. 

15/03/2015 14/03/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000993/2015-61 11/2015  Samare Refeições 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 

16/03/2015 15/03/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001155/2015-13 13/2015  Instituto Estadual do 
Patrimônio Cultural – 
INEPAC 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

19/03/2015 18/03/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001156/2015-50 14/2015  BNY MELLON 
Serviços Financeiros 
Distribuidora de 
Títulos e Valores 
Mobiliários S/A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 

19/03/2015 18/03/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001177/2015-75 15/2015  Espaço Luz 
Processamento de 
Dados Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

19/03/2015 18/03/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001178/2015-10 16/2015  Espaço Luz 
Processamento de 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 

23/03/2015 22/03/2020 Todos os 
Cursos da 



Dados Ltda. CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

UNIRIO 

23102.001250/2015-17 17/2015  VEE DIPLOMAT 
SERVICES LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

26/03/2015 25/03/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



na UNIRIO. 

23102.001430/2015-91 18/2015  Murta Goyanes 
Advogados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

31/03/2015 30/03/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 
 

23102.001718/2015-65 20/2015  Almeida, Rotenberg 
e Boscoli Sociedade 
de Advogados 

 O presente Convênio tem por 
objetivo a concessão, pela 
CONCEDENTE, de estágio 
para os  alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 

15/04/2015 14/04/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 
 



profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001770/2015-11 22/2015  Alves, Vieira, 
Savaget, Moraes & 
Magalhães 
Advogados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

15/04/2015 14/04/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 
 

23102.001796/2015-60 23/2015  Sondotécnica 
Engenharia de Solos 
S/A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 

15/04/2015/ 14/04/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 
 



cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001852/2015-66 24/2015  João Barbosa 
Advogados 
Associados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela 
CONCEDENTE, de estágio a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

28/04/2015 27/04/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 
 

23102.001853/2015-19 25/2015  Gasparini de Cresci 
e Nogueira de Lima 
Sociedade de 
Advogados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela 
CONCEDENTE, de estágio a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 

28/04/2015 27/04/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 
 



à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001878/2015-12 26/2015  Centro de Estágios 
PPM HUMAN 
RESOURCES LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

05/05/2015 04/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001893/2015-52 27/2015  Centro Educacional 
Rosa Chamma Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 

05/05/2015 04/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001944/2015-46 28/2015  San Tiago Dantas 
Quental Advogados 
Associados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela 
CONCEDENTE, de estágio 
para os alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

05/05/2015 04/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002159/2015-19 29/2015  Fisher Advogados 
Associados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 

06/05/2015 05/05/2020 Todos os 
Cursos da 



CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

UNIRIO 

23102.002160/2015-35 30/2015  Restaurante 
Tarantino Flamengo 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 

06/05/2015 05/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002162/2015-24 31/2015  PH MAR 
CONSULTORIA 
AMBIENTAL LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

06/05/2015 05/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002157/2015-11 32/2015  Infoglobo 
Comunicação e 
Participações S.A. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 

06/05/2015 05/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001943/2015-00 33/2015  Centro da Memória 
da Eletricidade no 
Brasil 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

06/05/2015 05/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002158/2015-66 34/2015  Infoglobo 
Comunicação e 
Participações S.A. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 

07/05/2015 06/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002321/2015-91 35/2015  Sahione Advogados  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

14/05/2015 13/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002320/2015-46 36/2015  Sahione Advogados  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 

14/05/2015 13/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002400/2015-00 37/2015  Giorgio Santoni 
Advogados 
Associados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

14/05/2015 13/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002402/2015-91 38/2015  Torres Moreira, 
Teixeira e Barroso 
Advogados 
Associados 

 O presente Convênio tem por 
objetivo  a concessão, pela 
CONCEDENTE, de estágio 
para os alunos regularmente 

14/05/2015 13/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002319/2015-11 39/2015  RJ Mergulho 
Comércio e Serviço 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

14/05/2015 13/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002357/2015-74 40/2015  Icare do Brasil  O objeto do presente Convênio 14/05/2015 13/05/2020 Todos os 



Consultoria em 
Publicidade Ltda. 

é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

Cursos da 
UNIRIO 

23102.002587/2015-33 42/2015  RM Cursos Médicos 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 

25/05/2015 24/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002584/2015-08 43/2015  Hotelli Serviços 
Digitais e Agência de 
Viagens S.A. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

25/05/2015 24/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002589/2015-22 44/2015  Jardim Escola Elza 
Campos Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 

25/05/2015 24/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002586/2015-99 45/2015  Centro Educacional 
Espaço Integrado 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

25/05/2015 24/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002604/2015-32 46/2015  Prefeitura do 
Município de São 
Gonçalo 

 Este Convênio tem por objetivo 
acordar as condições para a 
realização de estágio de 
estudantes da UNIRIO – 
SEMI-PRESENCIAIS, de 
interesse curricular, 
obrigatório, entendido Estágio 
como uma atividade 
complementar ao processo 
ensino-aprendizagem, em 

25/05/2015 24/05/2020 Estudantes de 
Licenciatura em 
Pedagogia, 
Licenciatura em 
Matemática, 
Licenciatura em 
História e 
Licenciatura em 
Turismo. 



observância ao disposto na Lei 
nº 11.788/2008. 

23102.002675/2015-35 47/2015  Santos Faria & 
Calvão Moreira – 
Advogados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

25/05/2015 24/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002609/2015-65 48/2015  Laboratórios B.Braun 
S.A. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 

25/05/2015 24/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002585/2015-44 49/2015  Instituto Odeon  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

26/05/2015 25/05/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002815/2015-75 51/2015  Clube de Regatas do 
Flamengo 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 

09/06/2015 08/06/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.002816/2015-10 52/2015  ACE HOSTELS 
TURISMO E SIAC 
LTDA. – ACE 
SUITES HOSTEL 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

09/06/2015 08/06/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002817/2015-64 53/2015  Clube de Regatas do 
Flamengo 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 

09/06/2015 08/06/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.003179/2015-07 57/2015  MATTOS FILHO, 
VEIGA FILHO 
MARREY JR E 
QUIROGA 
ADVOGADOS 

 O presente Convênio tem por 
objetivo a concessão, pela 
CONCEDENTE, de estágio a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

08/07/2015 07/07/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003021/2015-29 58/2015  Paramita Tecnologia 
Consultoria 
Financeira Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 

08/07/2015 07/07/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.003034/2015-06 60/2015  Aroeira Salles 
Advogados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

13/07/2015 12/07/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003250/2015-43 62/2015  TONINI  O presente Convênio tem por 20/07/2015 19/07/2020 Todos os 



ADVOGADOS 
ASSOCIADOS 

objetivo a concessão, pela 
CONCEDENTE, de estágio 
para os  alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

Cursos da 
UNIRIO 
 

23102.003422/2015-89 63/2015  Colégio Moreira 
Junior Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 

24/07/2015 23/07/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.003404/2015-05 64/2015  LEFOSSE 
ADVOGADOS 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

24/07/2015 23/07/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003405/2015-41 65/2015  Instituto Nacional de 
Qualificação e 
Capacitação – INQC 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 

24/07/2015 23/07/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.003361/2015-50 66/2015  Sociedade Brasileira 
de Anestesiologia 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

04/08/2015 03/08/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003439/2015-36 67/2015  VIVA RIO  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 

04/08/2015 03/08/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.003511/2015-25 68/2015  Farmoquímica S/A  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

07/08/2015 06/08/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003510/2015-81 69/2015  Colégio Rebeca 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 

07/08/2015 06/08/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.003509/2015-56 70/2015  Farmoquímica S/A  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

07/08/2015 06/08/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003692/2015-90 73/2015  Tiago Lins e Silva 
Advogados 
Associados 

 O objeto do presente Convênio 
tem por objetivo  a concessão, 
pela CONCEDENTE, de 
estágio para os alunos 

21/08/2015 20/08/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.003744/2015-28 75/2015  EATVERDIN 
ALIMENTOS LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

01/09/2015 31/08/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003743/2015-83 76/2015  Bolsa Verde do Rio  O objeto do presente Convênio 01/09/2015 31/08/2020 Todos os 



de Janeiro – BVRIO é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

Cursos da 
UNIRIO 

23102.003771/2015-09 77/2015  Nora Serra 
Advogados 
Associados 

 O objeto do presente Convênio 
tem por objetivo  a concessão, 
pela CONCEDENTE, de 
estágio para os alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 

08/09/2015 07/09/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.003791/2015-71 78/2015  SEOM – Sociedade 
de Educação 
Integrada Oga Mitá 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

08/09/2015 07/09/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003806/2015-00 79/2015  Fundação Arthur 
Bernardes ( 
FUNARBE ) 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 

08/09/2015 07/09/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.003807/2015-46 80/2015  Fundação Arthur 
Bernardes ( 
FUNARBE ) 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

08/09/2015 07/09/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003820/2015-03 81/2015  Associação 
Beneficiente São 
Martinho 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 

08/09/2015 07/09/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001.933/2010-51 82/2015  Hospital Federal dos 
servidores do Estado 

 Este Convênio de Concessão 
de Estágio tem por objetivo a 
concessão de estágio 
curricular não obrigatório a 
estudantes do ensino superior 
provenientes da Universidade 
Federal do Estado do Rio de 
Janeiro – UNIRIO, 
regularmente matriculados nos 
seguintes cursos de nível 
superior: Administração, 
Arquivologia, Biblioteconomia, 
Biomedicina, Ciências 
Biológicas, Direito, 
Enfermagem, História, 
Medicina, nutrição, Pedagogia 
e Serviço Social. 

17/08/2015 16/08/2020 Cursos de 
Administração, 
Arquivologia, 
Biblioteconomia, 
Biomedicina, 
Ciências 
Biológicas, 
Direito, 
Enfermagem, 
História, 
Medicina, 
Nutrição, 
Pedagogia e 
Serviço Social. 

23102.002.275/2009-81 83/2015  Secretaria Municipal 
de Educação 

 O presente Convênio tem por 
objeto conceder vagas para 
estágio não obrigatório em 
unidades escolares da Rede 
Pública Municipal de Ensino a 
alunos da INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO regularmente 
matriculados nos cursos de 

01/08/2015 31/07/2017 Para todos os 
Cursos de 
Licenciatura e 
Graduação da 
UNIRIO 



LICENCIATURA E 
GRADUAÇÃO visando sua 
preparação para o trabalho 
produtivo e a formação integral 
do educando. 

23102.003861/2015-91 84/2015  OLDEMBURG 
MARKETING 
CULTURAL – EIRELI 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

16/09/2015 15/09/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003906/2015-28 85/2015  Núcleo de Pesquisas 
Educacionais 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 

18/09/2015 17/09/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.003879/2015-93 86/2015  Acadêmicos da 
Batata Bar e 
Restaurante Ltda.-
ME 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

18/09/2015 17/09/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003945/2015-25 87/2015  Instituto Nacional de 
Qualificação e 
Capacitação (INQC) 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 

18/09/2015 17/09/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.003947/2015-14 88/2015  PEBMED Instituição 
de Pesquisa Médica 
e Serviços 
Tecnológicos da 
Área da Saúde S.A.  

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

18/09/2015 17/09/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003904/2015-39 89/2015  Casa de Saúde 
Santa Marcelina 

 O objetivo de presente 
convênio é a concessão de 
treinamento em serviço, em 
regime de INTERNATO aos 

02/07/2015 01/07/2016 Curso de 
Medicina – 5º e 
6º anos 



alunos regularmente 
matriculados nos 5º e/ou 6º 
anos do Curso de Medicina da 
Instituição de Ensino. 

23102.003876/2015-50 90/2015  BICHARA, BARATA 
& COSTA 
ADVOGADOS 

 O objeto do presente Convênio 
tem por objetivo  a concessão, 
pela CONCEDENTE, de 
estágio para os alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23/09/2015 22/09/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004122/2015-17 91/2015  DIX Administração e 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 

30/09/2015 29/09/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.004070/2015-89 92/2015  Prefeitura do 
Município de Tanguá 

 Este Convênio tem por objetivo 
acordar as condições para a 
realização de estágio de 
estudantes da UNIRIO – 
SEMI-PRESENCIAIS, de 
interesse curricular, 
obrigatório, entendido Estágio 
como uma atividade 
complementar ao processo 
ensino-aprendizagem, em 
observância ao disposto na Lei 
nº 11.788/2008. 

30/09/2015 29/09/2020 Estudantes da 
UNIRIO – semi-
presenciais 

23102.000143/2015-63 93/2015  Associação dos 
Lojistas do Rio Sul 
Shopping Center 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e não obrigatório 
a alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 

02/10/2015 01/10/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.005098/2014-52 94/2015  COMBRASCAN 
SHOPPING 
CENTERS S.A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório e  não 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

02/10/2015 01/10/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003877/2015-02 95/2015  Colégio e Curso 
Prosper 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 

06/10/2015 05/10/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.003905/2015-83 96/2015  R3 Pizzaria e 
Restaurante Ltda. – 
EPP 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

06/10/2015 05/10/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003961/2015-18 97/2015  Educandário Social 
Lar de Frei Luiz 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 

06/10/2015 05/10/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.004168/2015-36 98/2015  TO BRASIL 
CONSULTORIA EM 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 
LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

08/10/2015 07/10/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004201/2015-28 99/2015  Faculdades 
Integradas Hélio 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 

15/10/2015 14/10/2020 Todos os 
Cursos da 



Alonso – FACHA CONCEDENTE, de estágio  
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

UNIRIO 

23102.004408/2015-01 100/2015  PRISCO PARAISO 
ADVOGADOS 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio 
não   obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

22/10/2015 21/10/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



na UNIRIO. 

23102.004409/2015-47 101/2015  CHALFIN 
GOLDBERG 
VAINBOIM & 
FICHTNER 
ADVOGADOS 
ASSOCIADOS 

 O presente Convênio tem por 
objetivo a concessão, pela 
CONCEDENTE, de estágio  
para os alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, 
proporcionando-lhes  a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

22/10/2015 21/10/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004540/2015-12 102/2015  Companhia de 
Pesquisa de 
Recursos Minerais – 
CPRM 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 

22/10/2015 21/10/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.004541/2015-59 103/2015  Companhia de 
Pesquisa de 
Recursos Minerais – 
CPRM 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

22/10/2015 21/10/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004407/2015-58 104/2015  Loureiro Maia 
Advogados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 

26/10/2015 25/10/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.004535/2015-00 105/2015  Rícca Alegria 
Restaurante e 
Mercado Ltda. - ME 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

26/10/2015 25/10/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004538/2015-35 106/2015  FOOD SOUL 
SERVIÇOS 
EMPRESARIAIS 
EIRELI – ME 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 

26/10/2015 25/10/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.004536/2015-46 107/2015  Centro Educacional 
Batista de Bom 
Jesus de Itabapoana 
/ RJ 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

26/10/2015 25/10/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.003920/2012-89 Termo 
Aditivo ao 
Convênio 

Nº 
40/2012 

 Ministério Público 
Militar 

 Fica prorrogada a vigência do 
Convênio firmado entre as 
partes no dia 06/08/2012, cujo 
extrato foi publicado no Diário 
Oficial da União Nº 171 de 

06/08/2012 05/08/2018 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



03/09/2012, passando a 
vigorar até 05/08/2018. 

23102.000.980/2010-88 108/2015  Colégio Pedro II  O presente Convênio tem por 
objeto a concessão de estágio 
curricular, tanto em campi do 
COLÉGIO PEDRO II a alunos 
do curso de formação de 
profissionais de educação, 
incluindo-se a área de 
educação especial, da 
UNIRIO, quanto nas 
dependências da UNIRIO, em 
oportunidades por ela 
concedidas, a alunos do 
COLÉGIO PEDRO II oriundos 
do ensino médio, desde que 
estejam, uns e outros, 
regularmente matriculados e 
que venham frequentando, 
efetivamente seus cursos, com 
base na lei 11.788 de 
25/09/2008, Artigo 2º, 
parágrafo I. 

26/10/2015 25/10/2020 Alunos do Pedro 
II e Alunos da 
UNIRIO 

23102.004136/2015-31 109/2015  Sindicato dos 
Trabalhadores em 
Educação da 
Universidade Federal 
do Rio de Janeiro – 
SINTUFRJ 

 O presente Convênio tem por 
objetivo  a concessão, pela 
CONCEDENTE, de estágio 
para os alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 

09/11/2015 08/11/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.004844/2015-71 110/2015  Centro de 
Desenvolvimento 
Profissional ( CEDEP 
) 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio  
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

09/11/2015 08/11/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004845/2015-16 111/2015  Centro de 
Desenvolvimento 
Profissional ( CEDEP 
) 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 

09/11/2015 08/11/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.004716/2015-28 112/2015  Cortex Intelligence 
Tecnologia Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

09/11/2015 08/11/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004784/2015-97 113/2015  La mairie de 
Cadaujac, Gironde 

 O presente acordo tem como 
objeto reger as relações entre 
a Prefeitura, o Estagiário e o 
Estabelecimento de ensino no 

18/01/2016 01/07/2016 Para a aluna 
Marcela Pessoa 
do Curso de 
Ciência Política 



âmbito do estágio de estudo, 
integrado no curso pedagógico 
que será realizado pelo 
Estagiário junto à Prefeitura. 

23102.004859/2015-30 114/2015  Acotel do Brasil Ltda.  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

09/11/2015 08/11/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004900/2015-78 115/2015  NIMBI S/A  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 

16/11/2015 15/11/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.005025/2015-41 116/2015  A FROM BRAZIL 
AGÊNCIA DE 
VIAGENS E 
TURISMO 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

16/11/2015 15/11/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.005111/2015-54 117/2015  Colégio Alfa Cem  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 

16/11/2015 15/11/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.005112/2015-07 118/2015  Sociedade 
Educadora de 
Vanguarda 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

16/11/2015 15/11/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.005113/2015-43 119/2015  Colégio Pinheiro 
Guimarães 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 

16/11/2015 15/11/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001.931/2009-29 121/2015  Universidade Federal 
do Rio de Janeiro – 
UFRJ 

 A CONCEDENTE e a UFRJ 
poderão prover campos de 
Estágios Obrigatórios 
reciprocamente a seus 
estudantes selecionados que 
estejam regularmente 
matriculados e inscritos em 
disciplina ( s ) e efetivamente 
frequentando Cursos de 
Graduação ou Colégios 
Técnicos. 

09/11/2015 08/11/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.004774/2015-51 122/2015  Associação Instituto 
João Donato de 
Preservação e 
Difusão Artística e 
Cultural 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 

25/11/2015 24/11/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.005158/2015-18 123/2015  Instituto Nacional de 
Cardiologia - 
INTERNATO 

 O presente Termo de 
Convênio tem por objeto a 
CONCESSÃO DE ESTÁGIO 
OBRIGATÓRIO ( INTERNATO 
/ CURRICULAR / NÃO 
REMUNERADO ), a ser 
realizado nas dependências do 
INC, exclusivamente para os 
estudantes regularmente 
matriculados na disciplina 
INTERNATO ELETIVO da 
grade curricular do Curso de 
Graduação em Medicina da 
UNIRIO 

01/07/2015 30/06/2019
, podendo 

ser 
prorrogado 
por mais 1 

ano 

Curso de 
Medicina – 
INTERNATO 

23102.005200/2015-09 124/2015  Parmezão Ind e 
Com. de Alim. Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 

25/11/2015 24/11/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.005276/2015-26 125/2015  Hospital Federal dos 
Servidores do Estado 
– HFSE / Ministério 
da Saúde 

 Este Convênio de Concessão 
de Estágio tem por objetivo a 
concessão de atividades de 
extensão curricular 
universitária aos acadêmicos 
do Curso de Graduação em 
Enfermagem no âmbito do 
Hospital Federal dos 
Servidores do Estado/MS 

02/11/2015 03/11/2020 Curso de 
Graduação em 
Enfermagem 

23102.005354/2015-92 126/2015  Instituto Nacional de 
Cardiologia 

 O presente Termo de 
Convênio tem por objeto a 
CONCESSÃO DE ESTÁGIO 
OBRIGATÓRIO ( 
SUPERVISIONADO / 
CURRICULAR / NÃO 
REMUNERADO ), a ser 
realizado nas dependências do 
INC, exclusivamente para os 
estudantes regularmente 
matriculados na disciplina 
referente ao Estágio 
Obrigatório  da grade curricular 
dos Cursos de Graduação em 
Enfermagem, Nutrição, Serviço 
Social e Biomedicina da 

24/08/2015 23/08/2019
, podendo 

ser 
prorrogado 
por mais 1 

ano 

Cursos de 
Graduação em 
Enfermagem, 
Nutrição, 
Serviço Social e 
Biomedicina da 
UNIRIO. 



UNIRIO, conforme seus 
respectivos Projetos 
Pedagógicos juntados aos 
autos deste Processo. 

23102.005312/2015-51 127/2015  Museal Assessoria 
Museológica Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

27/11/2015 26/11/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.007071/2013-13 128/2015  Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente 

 O presente Convênio tem por 
objeto conceder vagas para 
estágio obrigatório e não 
obrigatório em vários setores 
da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE, a 
alunos de nível superior da 
INSTITUTIÇÃO DE ENSINO 
regularmente matriculados nos 
Cursos de: Administração, 
Ciências Ambientais, Ciências 

22/10/2015 21/10/2017
, podendo 

ser 
prorrogado 
mediante 

Termo 
Aditivo 

Cursos de 
Administração, 
Ciências 
Ambientais, 
Ciências 
Biológicas ( 
Licenciatura e 
Bacharelado ), 
Pedagogia e 
Turismo. 



Biológicas ( Licenciatura e 
Bacharelado ), Pedagogia e 
Turismo, que estejam 
frequentando um dos últimos 
anos que integra a estrutura 
curricular do curso, visando 
sua preparação para o 
trabalho produtivo e a 
formação integral do 
educando. 

23102.005522/2015-40 130/2015  Condomínio Edifício 
Barra Premium 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

07/12/2015 06/12/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.005414/2015-77 129/2015  CONSÓRCIO 
CEDERJ – 
Secretaria de Estado 
de Ciência, 
Tecnologia e 

 O presente acordo tem por 
objetivo estabelecer regras e 
procedimentos de suporte às 
atividades do Consórcio 
Centro de Educação Superior 

11/11/2015 10/11/2020 Cursos a 
Distância das 
Instituições de 
Ensino: UERJ, 
UENF, UNIRIO, 



Inovação, a 
Fundação Centro de 
Ciências e Educação 
Superior a Distância 
do Estado do Rio de 
Janeiro 

a Distância do Estado do Rio 
de Janeiro - CEDERJ 

UFRJ, UFF, 
UFRRJ, IFF, 
CEFET, 
FAETEC 

23102.000039/2016-50 132/2015  Associação Instituto 
Nacional de 
Matemática Pura e 
Aplicada/IMPA 

 O presente Convênio tem por 
finalidade oferecer estágio de 
docência aos alunos de Pós-
Graduação do IMPA, de forma 
a promover o intercâmbio entre 
os alunos de graduação da 
UNIRIO e os de Pós-
Graduação do IMPA 

18/01/2016 17/01/2021 Alunos de 
Graduação da 
UNIRIO e os de 
Pós-Graduação 
do IMPA 

23102.002.276/2009-26 133/2015  Secretaria Municipal 
de Educação 

 O presente Convênio tem por 
objeto conceder vagas para 
estágio obrigatório em 
unidades escolares da rede 
municipal de ensino, a alunos 
regularmente matriculados nos 
cursos de LICENCIATURA, 
visando sua preparação para o 
trabalho produtivo e a 
formação integral do 
educando. 

14/09/2015 31/07/2017 Alunos dos 
Cursos de 
LICENCIATURA 

23102.000262/2016-05 01/2016  Fator Towers 
Construções e 
Incorporações Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 

28/01/2016 27/01/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.000452/2016-14 02/2016  ETC Brasil Soluções 
e Serviços em 
Tecnologia 
Educacional Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

01/02/2016 31/01/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000451/2016-70 03/2016  Bananeira Filmes 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 

01/02/2016 31/01/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.000458/2016-91 04/2016  A3 Gestão de 
Pessoas Eireli – EPP 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

16/01/2016 15/01/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23101.000514/2016-98 05/2016  EASYTS 
ASSESSORIA 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 

16/01/2016 15/01/2021 Todos os 
Cursos da 



LINGUISTICA LTDA 
– ME  

CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

UNIRIO 

23102.000552/2016-41 06/2016  Astra Barra Controle 
de Pragas Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

24/02/2016 23/02/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



na UNIRIO. 

23102.000561/2016-31 07/2016  Prill Tecnologia Ltda.  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

24/02/2016 23/02/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000666/2016-91 08/2016  Colégio Brigadeiro 
Newton Braga 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 

01/03/2016 29/02/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.000239/2011-06 09/2016  MUDES – Agente de 
Integração 

 O presente Convênio visa 
estabelecer as condições de 
cooperação mútua entre as 
partes no sentido de viabilizar 
estágio de estudantes, de 
interesse curricular, obrigatório 
ou não, de acordo com a Lei 
11.788 de 25/09/2008, 
entendido o estágio como ato 
educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho. 

29/02/2016 28/02/2021 Todos os  
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000694/2016-16 10/2016  Instituto MASAN  O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

03/03/2016 02/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



na UNIRIO. 

23102.000730/2016-33 11/2016  G-GRUPO 
COMÉRCIO 
ATACADISTA DE 
MATERIAIS 
PLÁSTICOS E 
EMBALAGENS EM 
GERAL LTDA ME 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

03/03/2016 02/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.000916/2016-92 12/2016  Accenture do Brasil 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 

16/03/2016 15/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.000917/2016-37 13/2016  Accenture do Brasil 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

16/03/2016 15/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001006/2016-27 14/2016  LOBO E IBEAS 
ADVOGADOS  

. O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   não 
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a experiência 
prática necessária à formação 
profissional, preparando-os para 
a empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 

16/03/2016 15/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



meio de atividades correlatas às 
suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001077/2016-20 15/2016  LEAL COTRIM 
JANSEN 
ADVOGADOS 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

17/03/2016 16/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001081/2016-98 16/2016  Centro Federal de 
Educação 
Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca 
– CEFET/RJ 

 O presente Convênio visa o 
desenvolvimento de atividades 
conjuntas para a 
operacionalização de 
Programas de Estágio de 
estudantes que, obrigatório, 
deverá ser de interesse 
curricular, desenvolvido ao 
longo do curso e permitindo ao 

17/03/2016 16/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



estudante receber um treino 
prático no papel de futuro 
profissional, na linha de 
formação em situações reais 
de vida e trabalho, propiciando 
a complementação do ensino e 
aprendizagem, constituindo-se, 
também, em instrumento de 
integração, em termos de 
aperfeiçoamento técnico-
cultural, científico e de 
relacionamento humano, em 
observância ao que dispõe a 
Lei 11.788/2008. 

23102.005153/2015-95 17/2016  Sinaf Assistencial 
S/A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

17/03/2016 16/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.005154/2015-30 18/2016  UNI  O objeto do presente Convênio 21/03/2016 20/03/2021 Todos os 



EMPREENDIMENTO
S LTDA. 

é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

Cursos da 
UNIRIO 

23102.005155/2015-84 19/2016  Sinaf Previdencial 
Cia. de Seguros 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 

21/03/2016 20/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.005156/2015-29 20/2016  Vital Latina Corretora 
de Seguros S/A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

21/03/2016 20/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.005157/2015-73 21/2016  Casa Bom Pastor 
Serviços Funerários 
S/A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 

21/03/2016 20/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001060/2016-72 22/2016  GI GROUP BRASIL 
RECURSOS 
HUMANOS LTDA. 

 Este Convênio visa o 
desenvolvimento de atividades 
conjuntas para a administração 
e operacionalização de 
Programas de Estágio para 
estudantes que, obrigatório ou 
não. Deverá estar de acordo 
com o projeto pedagógico do 
curso, entendendo o ESTÁGIO 
como ato educativo escolar 
supervisionado, para 
estudantes regularmente 
matriculados e que estejam 
efetivamente frequentando 
cursos de educação superior, 
de educação profissional, de 
ensino médio, de educação 
especial e dos anos finais do 
ensino fundamental na 
modalidade de educação dos 
jovens e adultos, nos termos 
estabelecidos pele Lei nº 
11.788/08. 

21/03/2016 Prazo 
indetermin

ado 

Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001088/2016-18 23/2016  DUX 
PARTICIPAÇÕES E 
NEGÓCIOS LTDA. ( 
HUBZ 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 

21/03/2016 20/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.00150/2016-63 24/2016  RTM – REDE DE 
TELECOMUNICAÇÕ
ES PARA O 
MERCADO LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

29/03/2016 28/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001191/2016-50 25/2016  ASSOCIAÇÃO 
ESCOLAR E 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 

29/03/2016 28/03/2021 Todos os 
Cursos da 



BENEFICIENTE 
CORCOVADO 

CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

UNIRIO 

23102.001192/2016-02 26/2016  ASSOCIAÇÃO 
ESCOLAR E 
BENEFICIENTE 
CORCOVADO 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 

29/03/2016 28/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



na UNIRIO. 

23102.001151/2016-16 27/2016  KONGSBERG 
MARITIME DO 
BRASIL LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

30/03/2016 29/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001173/2016-78 28/2016  CIANNELLA 
ADVOGADOS 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 

30/03/2016 29/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001221/2016-28 29/2016  Sacha Calmon – 
Misabel Derzi 
Consultores e 
Advogados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

01/04/2016 31/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001338/2016-10 30/2016  Museu de Imagens 
do Inconsciente 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio    
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 

01/04/2016 31/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001263/2016-69 31/2016  M. R Rio Assessoria 
em Gerencial em 
Gestão Empresarial 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

01/04/2016 31/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001264/2016-11 32/2016  Claudio Mandelblatt 
Advogados 
Associados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   a 
alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 

01/04/2016 31/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001265/2016-58 33/2016  Soluções em 
Tecnologia S/A 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

01/04/2016 31/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001266/2016-01 34/2016  Batata Fabulosa 
Restaurante e Bar 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 

01/04/2016 31/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001267/2016-47 35/2016  M. R Rio Assessoria 
em Gerencial em 
Gestão Empresarial 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

01/04/2016 31/03/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001342/2016-70 36/2016  Contratanet 
Sistemas Ltda. 

 Pelo presente instrumento 
particular, as Partes se 

30/03/2016 Prazo 
indetermin

Todos os 
Cursos da 



comprometem a envidar 
esforços no sentido de 
disponibilizar aos Alunos o 
maior número possível de 
oportunidade de estágio. 

 Não será devido nenhum valor 
por uma parte à outra em 
decorrência do presente 
Convênio. 

 É vedado as Partes efetuarem 
cobrança de qualquer valor, a 
qualquer título, aos Alunos, em 
decorrência dos serviços 
prestados no auxílio à 
obtenção de estágios. 

ado UNIRIO 

23102.001336/2016-12 37/2016  Museu de Imagens 
do Inconciente 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

04/04/2016 03/04/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



23102.001570/2016-40 38/2016  ETHOS 
SUSTENTABILIDAD
E E SOLUÇÕES 
AMBIENTAIS LTDA 
– EPP 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

08/04/2016 07/04/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001571/2016-94 39/2016  Gonçalves Rodrigues 
Advogados 
Associados 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 

08/04/2016 07/04/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001220/2016-83 42/2016  Gestão de Talentos 
Seres Cinelândia 
Ltda. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

14/04/2016 13/04/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001687/2016-23 43/2016  Australian Centre 
Viagens e Turismo 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 

14/04/2016 13/04/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001688/2016-78 44/2016  Companhia Caminho 
Aéreo Pão de Açúcar   

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

14/04/2016 13/04/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.001746/2016-63 46/2016  FAGGA 
PROMOÇÃO DE 
EVENTOS S.A 

 O presente Convênio tem por 
objetivo a concessão, pela 
CONCEDENTE, de estágio   
para  alunos regularmente 
matriculados nos diversos 
cursos da UNIRIO, para 
proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 

22/04/2016 21/04/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001886/2016-31 48/2016  MACHADO, MEYER, 
SENDACZ, OPICE E 
FALCÃO – 
ADVOGADOS 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
curricular a alunos 
regularmente matriculados no 
Curso de Direito da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional.  

02/05/2016 01/05/2021 Direito 

23102.001885/2016-97 49/2016  GE OIL & GAS DO 
BRASIL LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 

02/05/2016 01/05/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 



complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

23102.001937/2016-25 50/2016  AIR CATERING 
FORNECIMENTO 
DE ALIMENTOS 
LTDA. 

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela PARTE 
CONCEDENTE, de estágio   
não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados nos 
diversos cursos da UNIRIO, 
para proporcionar-lhes a 
experiência prática necessária 
à formação profissional, 
preparando-os para a 
empregabilidade, para a vida 
cidadã e para o trabalho, por 
meio de atividades correlatas 
às suas pretendidas formações 
profissionais, em 
complementação ao 
conhecimento teórico adquirido 
na UNIRIO. 

06/05/2016 05/05/2021 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

23102.002073/2016-69 52/2016  PETROBRÁS 
DISTRIBUIDORA 
S/A – BR  

 O objeto do presente Convênio 
é a concessão, pela 
CONCEDENTE, de estágios a 
estudantes regularmente 
matriculados e com frequência 
efetiva nos diversos cursos da 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO.  

01/12/2015 30/11/2020 Todos os 
Cursos da 
UNIRIO 

  

 

 

 



 


