Vigência
N.º

1

N.º do Instrumento IF
Goiano/Externo

Convenente(s)

Sigla/Nome de
fantasia

Objeto

Finalidade do
instrumento

Início

Fim

20200.12/0044-0

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

27/06/2012

27/06/2017

Embrapa - Arroz e
Feijão

Estabelecimento de condições básicas de cooperação: Definir, planejar, coordenar e
executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas destinados ao
aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âmbito da agricultura, pecuária,
silvicultura e demais áreas afins, bem como nas áreas de desenvolvimento institucional,
monitoramento ambiental, informática, instrumentação agrícola, zoneamento
agroecológico e tecnologia dos alimentos; envidar esforços, a fim de viabilizar a aplicação
prática dos supra-referidos conhecimentos técnicos-científicos.

Termo de Cooperação
Técnica

10/07/2012

10/07/2017

SEBRAE

Difusão e fomento da cultura empreendedora nas instituciçoes de ensino, bem como o
aumento do intercâmbio de informações, cooperação e outras atividades correlatas, cuja
implementação, caso necessário, poderá ser formalizado, por meio de Convênio de
Cooperação Técnica.

Fomento a Cultura

22/08/2016

21/08/2017

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

01/10/2012

01/10/2017

IFG

Mútua cooperação entre o IF Goiano e o IF 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
obrigatório e não
obrigatório

01/11/2012

01/11/2017

Pesquisa de Pós
Graduação

15/11/2013

15/11/2017

Pesquisa de Pós
Graduação

09/10/2014

15/11/2017

10200.12/0083-9

Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária

16 - 2016

Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas
empresas do Estado de
Goiás

4

23216.000633/2012-30

Pontifícia Universidade
Católica de Goiás

5

02/2012
23216.000595/2012-15

Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia Goiás

2

3

6

7

20700.13/0141-8

Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária

Estabelecer a integração de esforços entre as partes, objetivando o fortalecimento de
programas de pós-graduação (Mestrado e/ou Doutorado) ministrados pela
UNIVERSIDADE, bem como de programas de pesquisa da Embrapa, mediante a
Embrapa - Gado de
utilização de recursos humanos e materias disponíveis, nas áreas de Pesquisa e
Corte
Desenvolvimento, Administração, Comunicação e Negócios, condizente com as próprias
atividades-fim da sua Unidade denomimada Embrapa Gado de Corte, em perfeito proveito
da Pesquisa Agropecuária. contribuindo para o incremento de tais atividades.

10200.12/0149-8-01

Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária

Ampliar o objeto do convênio, originalmente avencado para a Unidade denominada
Embrapa - Gado de Embrapa Gado de Corte, para que a integração de esforços para o fortalecimento de
Corte
programas de pós-graduação vise à participação de todas as Unidades Descentralizadas da
Embrapa.

EMATER

Articulação de esforços, a formação de parcerias estratégicas e a definição de diretrizes,
compromissos e ações conjuntas, com o objetovo de viabilizar a elaboração e execução de
programa de educação voltados a curso técnico de nível médio, graduação e pós- Elaboração e e execução
graduação, atividades de extensão, pesquisa e culura, bem como, de ações que visem a de programas de educação
difusão de conhecimento técnico e científico nas áreas de atual das entidades signatárias,
com a participação de técnicos, professores e estudantes a elas vinculadas.

28/12/2012

28/12/2017

Concessão de estágio curricular aos estudante do IF Goiano dos cursos técnicos,
graduação e pós-graduação nas diversas áreas de atuação ofertados pela Rio Claro.

Estágio curricular

10/01/2013

10/01/2018

Transferência de
Tecnológia

24/10/2013

24/10/2018

Estágio Curricular

29/01/2014

29/01/2019

Estágio Curricular

04/02/2015

04/02/2020

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

Estágio

16/12/2016

16/12/2021

8

23216.000617/2012-47

Agência Goiana
Assistência Técnica,
Extensão Rural e
Pesquisa Agropecuária
do Estado de Goiás.

9

001/2013
23216.0000312013-63

Rio Claro Agroindustrial
S.A

Rio Claro

10

20700.13/0141-8-01

Centro Nacional de
Pesquisa de Milho e
Sorgo

CNPMS

11

23216.000568/2012-42

Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro

UFRRJ

12

01/2015
10649539/0001-05

Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro

IFSULDEMINAS

13

02/2016
23216.001017/2015-49

Raízen Combustíveis
S.A.

Raízen

14

02/2016
23216.001017/2015-49

Raízen Energia S.A.

Raízen

23216000123/2016-96

Centro de
Desenvolvimento
Profissional

16

23216.000122/2016-41

Núcleo Brasileiro de
Estágios Ltda.

Nube

17

076/2016
201000006031052

Secretaria de Estado da
Educação, Cultura e
Esporte

SEDUCE

15

CEDEP

Estabeliimento de condições basicas para a transferência pela Embrapa e uso pelo IF
Goiano dos materiais biológicos oriundos de (banco de germoplasma) (coleção) da
Embrapa.
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.
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.
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 .
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.

18

035/2017
23070.016829/2016-71

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

