
ETAPAS DO PROCESSO 
ESTÁGIO INTERNACIONAL NA ALEMANHA 

 
 

ETAPAS 
 

1ª Etapa – Pré-inscrição: 29/04 a 15/05 (indicação, pelo estudante, do interesse em participar). 

O estudante deve enviar a documentação abaixo discriminada para os e-mails de cada unidade, mencionados no 

item “Contato de Atendimento das Lojas”. 

Documentação necessária: 

 Cópia simples dos boletins do 1º período; 

 Carta de Apresentação - com o perfil, interesses e motivos para participar do programa, máximo 01 

lauda em alemão; 

 Currículo - CV em alemão; 

2ª Etapa: confirmação da pré-inscrição – até 30/05; 

O participante receberá um e-mail até 30/05 com a confirmação da pré-inscrição, validação da documentação 

recebida de acordo com os pré-requisitos e informações sobre as próximas etapas do processo. 

3ª Etapa: encontros preparatórios – datas a serem confirmadas; 

4ª Etapa: candidatura oficial para as empresas e matrícula – de 23 a 27/09; 

Enviar documentação para os e-mails de cada unidade, mencionados no item “Contato de Atendimento das 

Lojas”, e fazer pagamento do valor correspondente à entrada de € 500,00 (boleto à vista). 

Documentação necessária: 

 Carta de Apresentação - revisada nos encontros preparatórios; 

 Currículo - CV revisado em alemão; 

 Toda a documentação de matrícula, disponível no Portal: 

www.experimento.com.br/intercambiosnaalemanha - PROGRAMA - Estágio Internacional na Alemanha; 

5ª Etapa: confirmação da colocação do estudante – até 08/11; 

A confirmação da colocação do estudante no estágio será enviada por e-mail pela Experimento até 08/11. 

Preenchimento das vagas: 

 Participantes são selecionados com base no seu perfil e interesses x necessidades das empresas, pela 

Experimento e coordenadores do programa; 

 Não há garantia de colocação de todos os estudantes; 

 Caso um estudante matriculado não tenha uma vaga confirmada no estágio, os valores já pagos serão 

restituídos integralmente; 

6ª Etapa: emissão das passagens aéreas – primeira quinzena de novembro; 

7ª Etapa: reunião pré-embarque – dias 28/11 e 02/12; 

 Alunos Panamby: 28/11 das 19h as 20h30; 

 Alunos Valinhos: 02/12 das 19h as 20h30; 



8ª Etapa: embarque – dia 04/01; 

9ª Etapa: chegada – dia 26/01. 

 

CONTATO DE ATENDIMENTO DAS LOJAS 
 

Unidades Panamby 
Experimento São Paulo 
Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1.869 – Jardim America 
Tel: (11) 3707-7122 
E-mail: estagioalemanha3@experimento.com.br 
Contato: Danielle, Fabiana, Gustavo, Marília e Michelle 
 

Unidade Valinhos 
Experimento Campinas 
Endereço: Rua Dr. Emílio Ribas, 682 – Cambuí 
Tel: (19) 3255 2203 
E-mail: estagioalemanha2@experimento.com.br 
Contato: Natalia e Mariana 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Os documentos listados abaixo devem ser preenchidos, assinados e datados em local indicado para tal e enviados por e-
mail para a Experimento: 

1. Ficha de matrícula; 
2. Ficha de produto; 
3. Ficha de saúde & Autorização Para Tratamento Médico de Emergência; 
4. Contrato de Prestação de Serviços de Agenciamento; 
5. Opções Formas de Pagamento (com demais documentos necessários relativos à forma de pagamento escolhida); 
6. Comprovante de pagamento do depósito. 

Outros documentos: 
ANEXO I – Autorização de Débito – Serviços de Viagem. 
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