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PRIMEIROS PASSOS:

1º Passo: o aluno(a) deve sempre verificar o site
das instituições e conferir os perfis das vagas de
estágio ofertadas.
 
Dica: É fundamental que a pessoa interessada
por estas propostas de estágio se organize e
crie seu próprio roteiro de pesquisa e consulta.
Como os sites das instituições são a principal via
de comunicação e informação para estes
assuntos, é interessante que o(a) estudante faça
uso de planilhas para mapear as informações e
documentos que serão necessários para
concorrer a vaga.

 



CUIDANDO DA
DOCUMENTAÇÃO:

2º Passo: Preparando aplicação
 
Tipos de documento:
 
Cover Letter
Documento que precisa conter uma carta de
intenção redigida em inglês; tendo no máximo
uma página; com frases objetivas e justificadas.
 
Para fazer o documento é simples, é necessário
que o(a) estudante responda questões como:
“quem eu sou”, relacionar a trajetória
acadêmica com a instituição escolhida, citar
como o estágio poderá contribuir para a
formação e experiência na área. 



 CV (EuroPass)
O(a) estudante deve acessar o site do Europass
(https://europass.cedefop.europa.eu/pt/docu
ments/curriculum-vitae) e preencher as
perguntas solicitadas.
Lembrando que somente este tipo de currículo é
aceito.
 
Histórico da UFSC redigido em inglês
A coordenadoria especial de museologia da
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC,  
possui um modelo de histórico em inglês que
precisar ser solicitado pelo(a) estudante.
 
Teste proficiência
É importante frisar que dependendo do país
será necessário conter o teste de proficiência.
 
A UFSC oferece teste de proficiência em: inglês,
francês, italiano, alemão, espanhol e outros
idiomas.

 



 O teste é oferecido toda semana e os alunos
permanência não pagam. Agendamento
disponível e mais informações no site
http://www.proficienciadlle.com/novo/
 
Duas Cartas de Referência
Geralmente as cartas de referência são de
um(a) professor(a) e do(a) supervisor(a) de
estágio.
Lembrando que as cartas precisam ser redigidas
em inglês.

 



INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
Esses são documentos e dicas importantes para
realização de um estágio internacional, mas o(a)
estudante deve esta sempre atento aos
requisitos das vagas que deseja e os sites das
instituições, além de ter um nível médio no
idioma necessário (muitas vezes o inglês).
 
Geralmente as inscrições/aplicações para estes
estágios estão abertos o ano todo, sendo alguns
estágios remunerados e outros que podem vir a
ser remunerados. 
 
Você pode consultar algumas propostas de
estágio através dos sites:
https://www.guggenheim.org/internships
https://www.metmuseum.org/about-the-
met/internships/undergraduate-and-graduate-
students/summer#muse
https://www.moma.org/about/get-
involved/internships


