
Acordo de Cooperação Técnica 23081.050131/2020-32

Analysis Consultoria Geotécnica e Civil Ltda 
CNPJ/CPF: 37.207.270/0001-88

CURSO DE ENGENHARIA 
DE TRANPORTES E 

LOGÍSTICA - UFSM-CS 
(Campus Cachoeira do Sul)

Objeto
O presente Acordo tem como objeto a conjugação de esforços entre 
a UFSM a Analysis Consultoria Geotécnica e Civil Ltda para propiciar 
a realização de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão, que visem 
atender os seguintes objetivos: desenvolvimento de pesquisas e 
estudos técnicos no que tange aos temas de barragens, meio 
ambiente, gestão de obras de infraestrutura; desenvolvimento de 
projetos de Pesquisa & Desenvolvimento nas áreas de barragens, 
meio ambiente, gestão de obras de infraestrutura; desenvolver ações 
extensionistas com foco no desenvolvimento da troca de 
experiências entre a Equipe Técnica da UFSM e da Empresa

Vigência
30/07/2021
30/07/2026

Acordo de Cooperação Técnica 23081.054299/2020-17

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul - Campus Bento Gonçalves 
CNPJ/CPF: 10.637.926/0002-27

Departamento de 
Fitotecnia (CCR)

Objeto
Constitui objeto do presente Acordo estabelecer e regulamentar um 
programa de cooperação e intercâmbio direcionadas à 
implementação de ações de colaboração técnico-científico, para 
execução de atividades de pesquisa, extensão, ensino, 
desenvolvimento tecnológico e inovação, consultorias, análises e 
serviços tecnológicos, relacionadas ao projeto "Vinícolas Coloniais: 
possibilidades para a preservação da Paisagem do Vinhedo 
Tradicional da Serra Gaúcha".

Vigência
28/06/2021
28/06/2022
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Reitor: Paulo Afonso Burmann 
Vice-Reitor: Luciano Schuch 

Pró-Reitor de Planejamento: Joeder Campos Soares 
Pró-Reitor Adjunto de Planejamento: Fernando Pires Barbosa 
Coordenador de Projetos e Convênio: Fernando Pires Barbosa 

Responsável pelo Boletim de Convênios: Ana Salles

Volume 71 - 2° edição / Julho de 2021

Página 1 de 8



Acordo de Cooperação Técnica 23081.050785/2020-66

Ministério Público Federal - MPF/ Procuradoria da República 
CNPJ/CPF: 26.989.715/0001-02 Direção CTISM (CTISM)

Objeto
O presente acordo tem por objeto a cooperação técnica e 
operacional entre os partícipes, com vistas à análise técnica e ao 
tratamento de equipamentos apreendidos no âmbito da AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA Nº 5007713-59.2019.4.04.7102 a fim de viabilizar o 
máximo aproveitamento e consequente doação.

Vigência
16/07/2021
16/07/2026

Acordo de Cooperação Técnica 23081.029137/2020-41

UDESC Para realização do “Encontro sobre Pedagogia do Piano” e 
outras ações de ensino, pesquisa e extensão 
CNPJ/CPF: 83.891.283/0001-36

Departamento de Música 
(CAL)

Objeto
O presente Acordo tem como objeto a conjugação de esforços entre 
a UFSM e a UDESC para propiciar a realização do “Encontro sobre 
Pedagogia do Piano”, assim como outras ações conjuntas de ensino, 
pesquisa e extensão.

Vigência
27/04/2021
27/04/2024

Acordo de Cooperação Técnica - Aditivo 23081.017032/2012-39

FATEC - Convênio nº - 775370/2012 – Projeto Adequação do 
HUSM às Políticas de Saúde com Recurso REHUF - 3º Termo 
Aditivo 
CNPJ/CPF: 89.252.431/0001-59

Direção do HUSM 
(HUSM)

Objeto
Prorrogar a vigência de 07/07/2021 a 01/07/2022.

Vigência
06/07/2020
01/07/2022

Agente de Integração 23081.041006/2021-12

EVO Estágios 
CNPJ/CPF: 22.021.948/0001-66

Curso de Engenharia 
Florestal - FW (Campus 
Frederico Westphalen)

Objeto
Este convênio tem por objetivoo estabelecimento e a manutenção de 
um acordo de cooperação recíproca entre os partícipes, visando o 
desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem a 
plena operacionalização da Lei n. 11.788/08, que trata de estágio de 
estudantes, obrigatório ou não, entendido o Estágio como um 
Estratégia de preparação geral para o trabalho e o exercício da 
cidadania, que complementa o processo de ensino e aprendizagem.

Vigência
10/06/2021
10/06/2026
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Agente de Integração 23081.022645/2021-89

Instituto Euvaldo Lodi - IEL PR 
CNPJ/CPF:  75.047.399/0001-65

Artes Visuais - 
Bacharelado em Desenho 

e Plástica (CAL)

Objeto
O presente Convênio tem por objeto a intermediação e promoção 
de integração pelo IEL/PR, na qualidade de Agente de Integração, 
entre a instituição de ensino, as concedentes e os postulantes à vaga 
de estágio não obrigatório, visando à implementação de programa de 
Estágio, tudo em acordo com a legislação em vigor e com os termos 
desta avença.

Vigência
23/07/2021
23/07/2026

Agente de Integração 23081.037952/2021-64

Instituto INOVA 
CNPJ/CPF: 20.102.605/0001-09

Curso de Engenharia 
Florestal - FW (Campus 
Frederico Westphalen)

Objeto
Este convênio tem por objetivo estabelecer condições básicas de 
cooperação entre a Instituição de Ensino e o Agente de Integração 
Instituto INOVA – Estágio e Aprendiz, com o fim de propiciar 
oportunidades de estágio obrigatório ou não-obrigatório aos 
estudantes regularmente matriculados e que venham frequentando, 
efetivamente, cursos ministrados pela Instituição de Ensino para 
atuarem em instituições conveniadas com o mesmo, doravante 
denominadas CONCEDENTES.

Vigência
25/05/2021
25/05/2026

Convênio - Aditivo 23081.051453/2018-84

FATEC - Projeto: "Estruturação do Laboratório de Atletismo e 
Esportes de Alto rendimento do CEFD - UFSM" 
CNPJ/CPF: 89.252.431/0001-59

CEFD (PROINFRA)

Objeto
Prorrogar vigência até 31/08//2022

Vigência
30/06/2021
31/08/2022

Estágio 23081.029492/2020-10

Alibem Alimentos S.A. 
CNPJ/CPF: 03.941.052/0001-50 Curso de Zootecnia (CCR)

Objeto
Concessão de estágio obrigatório a alunos regularmente matriculados 
na UFSM e que venham frequentando efetivamente os seus cursos 
técnicos, tecnológicos e de graduação.

Vigência
16/10/2020
16/10/2025
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Estágio 23081.046316/2021-23

Arquiteta e Urbanista Carla Regina Gonçalves Minuz 
CNPJ/CPF: 019.506.330-98

Curso de Arquitetura e 
Urbanismo CS (Campus 

Cachoeira do Sul)

Objeto
Concessão de estágio obrigatório e/ou não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados na UFSM e que venham frequentando 
efetivamente os seus cursos técnicos, tecnológicos e superior.

Vigência
26/07/2021
26/07/2026

Estágio 23081.011054/2021-86

COPASUL - Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense 
CNPJ/CPF: 03.902.129/0023-99

Curso de Agronomia 
(CCR)

Objeto
Concessão de estágio obrigatório e/ou não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados na UFSM e que venham frequentando 
efetivamente os seus cursos técnicos, tecnológicos e superior.

Vigência
26/07/2021
26/07/2026

Estágio 23081.023915/2021-79

Flores e Lotti Ltda - Clínica Geriátrica Mãe Medianeira 
CNPJ/CPF: 33.835.568/0001-90

Curso de Terapia 
Ocupacional (CCS)

Objeto
Concessão de estágio obrigatório e/ou não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados na UFSM e que venham frequentando 
efetivamente os seus cursos técnicos, tecnológicos e superior.

Vigência
14/04/2021
14/04/2026

Estágio 23081.022611/2021-94

Fortaleza Agrícola LTDA 
CNPJ/CPF: 15.650.696/0001-79

Curso de Agronomia 
(CCR)

Objeto
Concessão de estágio obrigatório a alunos regularmente matriculados 
na UFSM e que venham frequentando efetivamente os seus cursos 
técnicos, tecnológicos e de graduação.

Vigência
21/07/2021
21/07/2026

Estágio 23081.029144/2021-23

Frigorífico Silva Indústria e Comércio Ltda 
CNPJ/CPF: 88.728.027/0001-46

Curso de Engenharia de 
Produção (CT)

Objeto
Concessão de estágio obrigatório e/ou não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados na UFSM e que venham frequentando 
efetivamente os seus cursos técnicos, tecnológicos e superior.

Vigência
05/07/2021
05/07/2026
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Estágio 23081.054444/2021-41

MR CERATI Comércio de Produtos Agropecuários LTDA 
CNPJ/CPF: 93.522.266/0001-85

Curso de Agronomia 
(CCR)

Objeto
Concessão de estágio obrigatório a alunos regularmente matriculados 
na UFSM e que venham frequentando efetivamente os seus cursos 
técnicos, tecnológicos e de graduação.

Vigência
30/07/2021
30/07/2026

Estágio 23081.036664/2021-92

Município de Campo Bom (RS) 
CNPJ/CPF: 90.832.619/0001-55

Curso de Pedagogia EAD 
(CE)

Objeto
Concessão de estágio obrigatório e/ou não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados na UFSM e que venham frequentando 
efetivamente os seus cursos técnicos, tecnológicos e superior.

Vigência
12/07/2021
12/07/2026

Estágio 23081.024314/2021-83

Município de Concórdia (RS) 
CNPJ/CPF: 83.024.257/0001-00 Curso de Farmácia (CCS)

Objeto
O presente Convênio objetiva formalizar entre as partes condições 
básicas de realização de estágio de estudantes regularmente 
matriculados junto à CONVENENTE, como mecanismo de 
profissionalização, em complemento ao processo ensino-
aprendizagem, abrangendo as seguintes modalidades: I – estágio 
curricular não obrigatório, cujos candidatos serão selecionados por 
Processo Seletivo Simplificado, realizado pelo MUNICÍPIO, e 
perceberão bolsa de contraprestação, inclusive no período de 
recesso, previsto no inciso XI da Cláusula Segunda e auxílio-
transporte, de acordo com as normas e procedimentos fixados em 
edital próprio, obedecida à legislação que rege a matéria; II – estágio 
curricular obrigatório, não remunerado, com sistemática de 
organização, orientação, supervisão e avaliação do estágio, a critério 
da Instituição de Ensino, observadas as normas estabelecidas pelo 
MUNICÍPIO.

Vigência
25/05/2021
25/05/2026

Estágio 23081.051106/2021-57

Município de Frederico Westphalen (RS) 
CNPJ/CPF: 87.612.917/0001-25

Curso de Pedagogia EAD 
(CE)

Objeto
Concessão de estágio obrigatório a alunos regularmente matriculados 
na UFSM e que venham frequentando efetivamente os seus cursos 
técnicos, tecnológicos e de graduação.

Vigência
12/07/2021
12/07/2026
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Estágio 23081.024908/2021-94

Município de Seberi (RS) 
CNPJ/CPF: 87.613.196/0001-78

Curso de Nutrição 
(Campus Palmeira das 

Missões)

Objeto
Concessão de estágio obrigatório a alunos regularmente matriculados 
na UFSM e que venham frequentando efetivamente os seus cursos 
técnicos, tecnológicos e de graduação.

Vigência
02/07/2021
02/07/2026

Estágio 23081.031571/2021-71

Município de Teutônia (RS) 
CNPJ/CPF: 88.661.400/0001-99

Curso de Pedagogia EAD 
(CE)

Objeto
Concessão de estágio obrigatório a alunos regularmente matriculados 
na UFSM e que venham frequentando efetivamente os seus cursos 
técnicos, tecnológicos e de graduação.

Vigência
11/06/2021
11/06/2026

Estágio 23081.010584/2021-15

Município de Tuparendi (RS) 
CNPJ/CPF: 87.613.634/0001-06

Curso de Pedagogia EAD 
(CE)

Objeto
Concessão de estágio obrigatório a alunos regularmente matriculados 
na UFSM e que venham frequentando efetivamente os seus cursos 
técnicos, tecnológicos e de graduação.

Vigência
05/04/2021
05/04/2026

Estágio 23081.009729/2021-27

Município de Vale Real (RS) 
CNPJ/CPF: 92.123.918/0001-46

Curso de Pedagogia EAD 
(CE)

Objeto
Concessão de estágio obrigatório e/ou não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados na UFSM e que venham frequentando 
efetivamente os seus cursos técnicos, tecnológicos e superior.

Vigência
05/04/2021
05/04/2026

Estágio 23081.053599/2021-60

Município de Vista Alegre (RS) 
CNPJ/CPF: 92.403.583/0001-10

Curso de Pedagogia EAD 
(CE)

Objeto
Concessão de estágio obrigatório a alunos regularmente matriculados 
na UFSM e que venham frequentando efetivamente os seus cursos 
técnicos, tecnológicos e de graduação.

Vigência
21/07/2021
21/07/2026
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Estágio 23081.026979/2021-21

QP Comércio e Produção de Mudas e Insumos Ltda 
CNPJ/CPF: 37.038.974/0001-74

Curso de Agronomia 
(CCR)

Objeto
Concessão de estágio obrigatório a alunos regularmente matriculados 
na UFSM e que venham frequentando efetivamente os seus cursos 
técnicos, tecnológicos e de graduação.

Vigência
14/04/2021
14/04/2026

Estágio 23081.037255/2021-11

Recursos Humanos Dez Eireli 
CNPJ/CPF: 05.516.010/0001-06

Curso de Administração 
(CCSH)

Objeto
Concessão de estágio obrigatório a alunos regularmente matriculados 
na UFSM e que venham frequentando efetivamente os seus cursos 
técnicos, tecnológicos e de graduação.

Vigência
21/06/2021
21/06/2026

Estágio 23081.033025/2021-75

Total Biotecnologia Indústria e Comércio S.A. 
CNPJ/CPF: 07.483.401/0001-99

Curso de Agronomia 
(CCR)

Objeto
Concessão de estágio obrigatório a alunos regularmente matriculados 
na UFSM e que venham frequentando efetivamente os seus cursos 
técnicos, tecnológicos e de graduação.

Vigência
25/05/2021
25/05/2026

Estágio 23081.046492/2020-84

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
CNPJ/CPF: 83.899.526/0001-82

Curso de Medicina 
Veterinária e Hospital 

Veterinário Universitário 
(CCR)

Objeto
O objeto do presente Convênio é regular as condições de realização 
de estágios obrigatórios entre as IESs envolvidas, podendo estas 
instituições atuarem como instituição de ensino ou como unidade 
concedente de estágio, conforme estabelecido no Termo de 
Compromisso de Estágio dos alunos de ensino médio ou superior. As 
instituições envolvidas serão doravante denominadas de IES-Escola e 
IES-Concedente.

Vigência
16/07/2021
16/07/2026
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Estágio 23081.027443/2021-23

Villare Gastronomia Empresarial Ltda 
CNPJ/CPF: 00.418.477/0001-91

Curso de Nutrição 
(Campus Palmeira das 

Missões)

Objeto
Concessão de estágio obrigatório a alunos regularmente matriculados 
na UFSM e que venham frequentando efetivamente os seus cursos 
técnicos, tecnológicos e de graduação.

Vigência
27/07/2021
27/07/2026

Estágio 23081.048236/2021-11

Zeit Portabilidade Serviços de Análises Químicas LTDA 
CNPJ/CPF: º.36.845.297/0001-33

Curso de Administração 
(CCSH)

Objeto
Concessão de estágio obrigatório e/ou não obrigatório a alunos 
regularmente matriculados na UFSM e que venham frequentando 
efetivamente os seus cursos técnicos, tecnológicos e superior.

Vigência
06/07/2021
06/07/2026
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