
À Excelentíssima Senhora Diretora do Campus Cornélio Procópio - 

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) 

Referência: Esclarecimentos sobre as modalidades de Estágio ofertadas 
na UENP para os alunos secundaristas e universitários. 

 Nós acadêmicos da Universidade Estadual do Norte do Paraná-UENP-
Campus Cornélio Procópio sito na Rodovia PR 160 – km 0 – Cornélio Procópio, 
por meio de nossos representantes discentes solicitamos à Direção do Campus 
esclarecimentos sobre os aspectos  legais  para a contratação de estagiários 
na modalidade secundaristas e universitários. 
 A UENP, paulatinamente vem se constituindo Universidade, fazemos 
parte desta história e desta maneira tentamos contribuir ao máximo para a 
construção de uma criticidade em nossos pares acadêmicos, que por inúmeras 
vezes não sabem a quem recorrer para a solução de seus anseios. 
 Entendemos que a prática dos estágios na universidade é uma mola 
propulsora para o campo de atuação dos acadêmicos, uma busca por novos 
conhecimentos tendo em vista que esta atividade poderá propiciar uma 
contemplação crítica, e concreta na materialidade da Universidade. 
 Sobre os estágios, sabe-se que há um processo de seleção que é 
permeado por um edital público disponível ao acesso de todos os alunos de 
nossa Universidade, com seus devidos critérios e organização que o torna 
fonte de referência para o ingresso nas atividades dentro da UENP.Porém, a 
nossa maior dúvida delimita-se na seleção destes alunos, se os critérios estão 
sendo aplicados efetivamente. 
 Ao publicar editais, a oportunidade torna-se pública. Essa ideia é 
indissociável, porém nosso principal questionamento é sobre o favoritismo, há 
isso dentro da UENP? Há preferências nestas escolhas por parte da 
direção,coordenação de cursos e professores? Ou há um processo 
democrático de entrevistas? Como ele ocorre? E qual a porcentagem de vaga 
destinada a secundaristas, universitários e deficientes? 

Para finalizar nossos questionamentos, a nível de conhecimento 
gostaríamos de saber quem são estes estagiários e suas respectivas funções. 

O principal motivo destas solicitações decorre do seguinte fato: Campus 
Luis Meneghel, Jacarezinho e Reitoria disponibilizaram todos estes dados via 
internet, enquanto que nosso Campus consta “aguardando liberação da 
direção” – fato este que nos remete ao pensamento de que não houve 
contratação de estágio no ano corrente, o que sabemos que ocorreu. 
 Novamente reafirmamos que estamos em uma busca coletiva, de laços 
que definem a um só sentido, a organização de nossa universidade, com vistas 
a um bem comum. 
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