
Acordo de cooperação internacional 23081.001339/2020-28

Academia Nacional de Agricultura - Itália 
CNPJ/CPF: 

Departamento de solos 
(CCR)

Objeto
Ambas as instituições firmatárias procurarão estimular e implementar 
programas de cooperação técnico-científica e cultural, em conformidade 
com a legislação vigente em seus respectivos países e com as Normas 
de Direito Internacional.

Vigência
13/05/2022
13/05/2027

Acordo de cooperação internacional 23081.035018/2022-99

SRM Institute of Science and Technology 
CNPJ/CPF: 

Departamento de Química 
(CCNE)

Objeto
Ambas as instituições firmatárias procurarão estimular e implementar 
programas de cooperação técnico-científica e cultural, em conformidade 
com a legislação vigente em seus respectivos países e com as Normas 
de Direito Internacional.

Vigência
29/07/2022
29/07/2027

Acordo de cooperação internacional 23081.106344/2021-15

Universidade do Chile e Universidade Alberto Hurtado 
CNPJ/CPF: 

Departamento de Filosofia 
(CCSH)

Objeto
Colaborar reciprocamente na investigação aplicada e na análise crítica 
de processos deliberativos participativos nos quais intervenham alguma 
das Partes, destacando as mediações existentes entre os 
procedimentos técnicos utilizados e as
prácticas culturais constituídas a partir dos mesmos, com o fim de 
contribuir com o aprofundamento da democracia e o bem-estar
cultural dos países da região.

Vigência
08/06/2022
08/06/2023
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Acordo de cooperação técnica 23081.015395/2021-21

Associação Equestre Universitária de Santa Maria - EQUSM 
CNPJ/CPF: 04.374.601/0001-15 CEFD (CEFD)

Objeto
O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por finalidade a 
realização de ações conjuntas de Ensino, Pesquisa e Extensão entre a 
UFSM e a EQUSM, através do Projeto Equoterapia – Quarta Fase, 
Registro no GAP com o nº 048166, doravante denominado PROJETO 
EQUOTERPAIA.

Vigência
23/05/2022
23/05/2026

Acordo de cooperação técnica 23081.023283/2020-62

Comando do Exército por intermédio da Diretoria de Fabricação e o 
Parque Regional de Manuenção da 3ª Região Militar 
CNPJ/CPF: 00.394.452/0536-49

Departamento de 
Engenharia Mecânica/ 

CURSO-PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA MECÂNICA 
(CT)

Objeto
O presente acordo tem por objeto a cooperação técnica e científica 
entre os PARTÍCIPES visando prestar suporte técnico no processo de 
nacionalização e solução de problemas de engenharia dos 
componentes utilizados nas viaturas militares manutenidas pelo Parque 
Regional de Manutenção da 3ª Região Militar de Santa Maria (Pq R 
Mnt/3), em consonância com o respectivo Plano de Trabalho, 
previamente acordado entre as partes, anexo a este Instrumento, que a 
ele se integra, independentemente de eventual transcrição de partes do 
seu conteúdo no texto deste Instrumento.

Vigência
03/08/2022
03/08/2027

Agente de integração 23081.033482/2022-41

Associação de Ensino Social Profissionalizante (ESPRO) 
CNPJ/CPF: 51.549.301/0001-00

Curso de administração 
(CCSH)

Objeto
O presente Acordo de Cooperação tem por objeto formalizar e 
estabelecer as condições de atuação do ESPRO, de forma não 
exclusiva, como AGENTE DE INTEGRAÇÃO quanto aos estágios de 
estudantes regularmente matriculados na UFSM, junto às partes 
concedentes contratadas com o ESPRO, nos termos do art. 5º da Lei n.º 
11.788/2008.

Vigência
06/06/2022
06/06/2027

Convênio 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
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Convênio de estágio 23081.012174/2022-81

Análise.Pro Contabilidade S/S LTDA 
CNPJ/CPF: 15.048.050/0001-16

Curso de Ciências 
Contábeis (CCSH)

Objeto
O concedente concederá 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
05/05/2022
05/05/2027

Convênio de estágio 23081.008645/2020-95

Associação Hospitalar Moinhos de Vento 
CNPJ/CPF: 92.685.833/0001-51 Curso de Medicina (CCS)

Objeto
Constitui objeto do presente convênio a parceria entre a Unidade 
Concedente e a Instituição de Ensino, visando estabelecer as condições 
para a realização de estágios curriculares obrigatórios aos estudantes 
regularmente matriculados a partir do 9°semestre do curso de 
graduação em medicina da UFSM.

Vigência
01/08/2022
01/08/2024

Convênio de estágio 23081.073669/2022-87

Cooperativa Dália Alimentos LTDA 
CNPJ/CPF: 89.305.239/0001-83

Curso de Zootecnia - PM 
(Campus Palmeira das 

Missões)
Objeto
A concedente concederá estágio obrigatório e/ou não obrigatório a 
alunos regularmente matriculados na UFSM e que venham 
frequentando efetivamente os seus cursos técnicos, tecnológicos e 
superiores.

Vigência
05/08/2022
05/08/2027

Convênio de estágio 23081.031676/2022-10

Cotripal Agropecuária Cooperativa 
CNPJ/CPF: 91982496/0001–00

Curso de Zootecnia - PM 
(Campus de Palmeira das 

Missões)
Objeto
A CONCEDENTE, observados os termos e condições deste instrumento 
e as disposições da Lei nº. 11.788/2008, possibilitará a realização de 
estágio profissional, exclusivamente curricular, a alunos regularmente 
matriculados na INSTITUIÇÃO DE ENSINO e que estejam frequentando 
efetiva e normalmente os Cursos por ela oferecidos.

Vigência
03/06/2022
03/06/2027

Convênio de estágio 23081.060730/2022-26

D’melo Fábrica de Móveis e Esquadrias Ltda 
CNPJ/CPF: 11.445.443/0001-02

Curso de Arquitetura e 
Urbanismo - CS (UFSM-CS)

Objeto
A concedente concederá estágio obrigatório e/ou não obrigatório a 
alunos regularmente matriculados na UFSM e que venham 
frequentando efetivamente os seus cursos técnicos, tecnológicos e 
superiores.

Vigência
29/07/2022
29/07/2027
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Convênio de estágio 23081.070443/2022-24

Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso 
CNPJ/CPF: 70.499.462.0001-80 Curso de Agronomia (CCR)

Objeto
A concedente concederá estágio obrigatório e/ou não obrigatório a 
alunos regularmente matriculados na UFSM e que venham 
frequentando efetivamente os seus cursos técnicos, tecnológicos e 
superiores.

Vigência
29/07/2022
29/07/2027

Convênio de estágio 23081.058310/2022-80

Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção - GAIA 
CNPJ/CPF: 26.218.919/0001-40 Curso de Psicologia (CCSH)

Objeto
A concedente concederá estágio obrigatório e/ou não obrigatório a 
alunos regularmente matriculados na UFSM e que venham 
frequentando efetivamente os seus cursos técnicos, tecnológicos e 
superiores.

Vigência
06/06/2022
06/06/2027

Convênio de estágio 23081.055349/2022-45

João Vicente Zambrano Oliveira 
CNPJ/CPF: 43.209.587/0001-56 Curso de Zootecnia (CCR)

Objeto
A concedente concederá estágio obrigatório e/ou não obrigatório a 
alunos regularmente matriculados na UFSM e que venham 
frequentando efetivamente os seus cursos técnicos, tecnológicos e 
superiores.

Vigência
14/06/2022
14/06/2027

Convênio de estágio 23081.034641/2022-24

L’AND Tecnologia da Informação Ltda. 
CNPJ/CPF: 35.173.578/0001-24

Curso superior de 
Tecnologia em Eletrônica 

Industrial (CTISM)
Objeto
A concedente concederá 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
29/07/2022
29/07/2027

Convênio de estágio 23081.053259/2022-10

Lume Centro de Ensino e Qualificação Profissional LTDA 
CNPJ/CPF: 09.360.632/0001-30

Curso graduação em 
pedagogia a distância (CE)

Objeto
A UFSM e o(a) LUMECEP concederão, reciprocamente, estágios 
obrigatórios a alunos regularmente matriculados e que venham 
frequentando efetivamente os seus cursos técnicos, tecnológicos e 
superiores.

Vigência
09/06/2022
09/06/2027
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Convênio de estágio 23081.029493/2022-26

Michels Incorporações Eireli 
CNPJ/CPF: 11.700.340/0001-41

Curso de Arquitetura e 
Urbanismo - CS (Campus de 

Cachoeira do Sul)
Objeto
O concedente concederá 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
07/06/2022
07/06/2027

Convênio de estágio 23081.068111/2022-80

Ministério Público Militar 
CNPJ/CPF: 26.989.715/0004-55 Curso de Direito (CCSH)

Objeto
Este convênio tem por objetivo estabelecer vínculo entre o Ministério 
Público Militar e a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - 
UFSM, credenciado pelo Ministério da Educação, visando proporcionar 
aos alunos regularmente matriculados, a oportunidade de serem 
incluídos no Programa de Estágio do Ministério Público Militar, 
preparando-os para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o 
trabalho, por meio do exercício de atividades correlatas à sua pretendida 
formação profissional, em complementação ao conhecimento teórico 
adquirido na instituição de ensino.

Vigência
05/08/2022
05/08/2025

Convênio de estágio 23081.059620/2022-11

Pet Nautas Hospital Veterinário 
CNPJ/CPF: 36.029.985/0001-25

Curso de Medicina 
Veterinária (CCR)

Objeto
A concedente concederá estágio obrigatório e/ou não obrigatório a 
alunos regularmente matriculados na UFSM e que venham 
frequentando efetivamente os seus cursos técnicos, tecnológicos e 
superiores.

Vigência
10/06/2022
10/06/2027

Convênio de estágio 23081.009785/2020-81

Universidade de São Paulo – Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (ESALQ) 
CNPJ/CPF: 95.591.764/0001-05

Curso de Agronomia - FW 
(Campus Frederico 

Westphalen)
Objeto
O presente convênio objetiva estabelecer as condições indispensáveis à 
viabilização de concessão de estágio de complementação educacional 
junto à Concedente de Estágio aos estudantes regularmente 
matriculados em qualquer custo da INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

Vigência
05/05/2022
05/05/2027

Página 5 de 6



Termo de Cooperação Técnica EJ 23081.051653/2020-51

Empresa Júnior Objetiva Jr 
CNPJ/CPF: 00.525.495/0001-72

Curso de administração 
(CCSH)

Objeto
O presente Acordo tem como objeto a conjugação de esforços entre a 
UFSM a Empresa Júnior Objetiva Jr., de modo a propiciar, 
principalmente, em acordo com o que preceitua a Resolução 012/2017, 
a qual aprova o regulamento que normaliza a criação e organização das 
empresas juniors da Universidade Federal de Santa Maria.

Vigência
27/07/2022
27/07/2027
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