Vigência
N.º

N.º do Instrumento IF
Goiano/Externo

Convenente(s)

1

01/2015
10649539/0001-05

Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia Sul de Minas

Sigla/Nome de
fantasia

Objeto

Finalidade do
instrumento

Início

Fim

IFSULDEMINAS

Mútua cooperação entre o IF Goiano e o IF Sul de Minas, visando, reciprocamente, o
oferecimento de estágio curricular obrigatório e não obrigatório a estudantes regularmente
matriculados e com efetiva frequência nos cursos técnicos, superiores e de graduação, por
elas ofertados.

Estágio Curricular

04/02/2015

04/02/2020

O presente acordo de Cooperação Técnica tem por objetivo a execução das ações
necessárias à realização da capacitação profissional dos Guardas Civis Municipais em
cursos de formação continuada nos padroes estabelecidos pea Lei Federal n 13.022/14, e
pelo Ministério da Justiça, em consonância com os respectivos Plano de Trabalho e
Projeto Pedagógico de Cusrso, previamente acordado entre as partes, anexo a este
Instrumento, que a ele se integra, independentemente de eventual trancrição de partes do
seu conteúdo no texto deste Instrumento.

Acordo de Cooperação
Técnica

27/03/2018

27/03/2020

Estágio Curricular

02/09/2015

01/09/2020

Estágio Curricular

02/09/2015

01/09/2020

Agente de integração

01/02/2016

01/02/2021

Agente de integração

01/02/2016

01/02/2021

CREA-GO

O presente instrumento tem por objeto estabelecer critérios de disponibilização de
informações sobre os cursos ministrados pelo INSTITUTO FEDERAL GOIANO, cujas
profissões integram o rol daquelas que são regulamentadas pelo Sistema Confea/Crea; bem
como o intercâmbio de professores/pesquisadores do IF Goiano e profissionais do CreaGO, no que diz respeito à colaboração das mesmas em assuntos relacionados às
respectivas entidades.

Termo de Convênio de
Cooperação
Técnica/Intercâmbio

16/08/2016

16/08/2021

AGRODEFESA

Este Termo de Cooperação Mútua tem por objeto o estabelecimento de mútua cooperação
entre o IF Goiano e a Agrodefesa, visando, o oferecimento de estágio curricular
supervisionados obrigatório e/ou não obrigatório, a discentes regularmente matriculados e
com efetiva frequência nos cursos técnicos, superiores e de graduação ofertados pelo IF
Goiano

Concessão de Estágio

08/12/2016

08/12/2021

2

001/2018
201800016000728

Governo do Estado de
Goiás

Secretaria de
Segurança Pública

3

02/2016
23216.001017/2015-49

Raízen Combustíveis
S.A.

Raízen

4

02/2016
23216.001017/2015-49

Raízen Energia S.A.

Raízen

5

23216000123/2016-96

Centro de
Desenvolvimento
Profissional

CEDEP

6

23216.000122/2016-41

Núcleo Brasileiro de
Estágios Ltda.

NUBE

7

8

15/2016

2,016E+14

Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia
de Goiás

Agência Goiana de
Defesa Agropecuária

Proporcionar aos estudantes, regularmente matriculados e com freqüência efetiva nos
cursos oferecidos pelo IF Goiano, oportunidade de realização de estágio curricular
obrigatório e não obrigatório, junto ao concedente.
Proporcionar aos estudantes, regularmente matriculados e com freqüência efetiva nos
cursos oferecidos pelo IF Goiano, oportunidade de realização de estágio curricular
obrigatório e não obrigatório, junto ao concedente.
Acordo de Cooperação de Estágio objetiva desenvolver ações conjuntas para implementar
Programas de Estágio de Estudante, de caráter compulsório ou facultativo, mas de
interesse curricular, cumprido durante o curso e apto a proporcionar ao estudante
treinamento prático em sua formação profissional específica e em situações reais do
cotidiano, de conformidade com a Lei n.º 11.788/2008 .
Acordo de Cooperação de Estágio objetiva desenvolver ações conjuntas para implementar
Programas de Estágio de Estudante, de caráter compulsório ou facultativo, mas de
interesse curricular, cumprido durante o curso e apto a proporcionar ao estudante
treinamento prático em sua formação profissional específica e em situações reais do
cotidiano, de conformidade com a Lei n.º 11.788/2008 .

SEDUCE

Proporcionar aos estudantes, regularmente matriculados e com freqüência efetiva nos
cursos de Licenciatura oferecidos pelo IF Goiano, oportunidade de realização de estágio
curricular obrigatório, em escolas públicas estaduais sob a supervisão do CONVENENTE
I.

Estágio

16/12/2016

16/12/2021

Universidade Federal de
Goiás

UFG

Mútua cooperação no oferecimento de estágio curricular aos estudantes matriculados nos
de nível técnico e superior, em ambas as instituições.

Estágio Curricular

01/03/2016

20/02/2022

20200.17/0076-7 Embrapa
Cód.

Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária

Embrapa - Arroz e
Feijão

Estabelecer as condições indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de
complementação educacional, pela Embrapa, a alunos regularmente matriculados e com
efetiva frequência em relação a todos os cursos/programas de ensino ministrados pela
Instituição de Ensino

Estágio Curricular

21/07/2017

21/07/2022

12

000469/2017 PUC

Pontifícia Universidade
Católica de Goiás

PUC-GO

Mútua cooperação entre o IF Goiano e a PUC Goiás, visando, reciprocamente, o
oferecimento de estágio curricular obrigatório e não obrigatório a estudantes regularmente
matriculados e com efetiva frequência nos cursos técnicos, superiores e de graduação, por
elas ofertados.

Estágio Curricular

28/09/2017

28/09/2022

13

23083.000452/2019-32

Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro

UFRRJ

Estabelece normas básicas e doncições gerais que regularão os Etágios de estudantes de
Instituições de Ensino junto a condecedente, de interesses curriculares, obrigatórios ou
não, entendido o estágio como estratégia de profissionalização que complementa o ensino
e aprendizado dos mesmos.

Estágio Curricular

19/03/2019

19/03/2024

9

076/2016
201000006031052

Secretaria de Estado da
Educação, Cultura e
Esporte

10

035/2017
23070.016829/2016-71

11

