
Acordo de Concessão de Produtos 23081.058300/2019-49

Trimble Europe B.V 
CNPJ/CPF: 

Departamento de 
Engenharia Rural (CCR)

Objeto
A Trimble concorda em fornecer os produtos de hardware, sem nenhum 
custo, sujeito aos termos e condições deste Acordo.

Vigência
25/06/2021
25/06/2027

Acordo de cooperação técnica 23081.004649/2022-66

3 TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A. 
CNPJ/CPF: 94.813.102/0001-70

Engenharia Agrícola - CS 
(Campus Cachoeira do Sul)

Objeto
O presente Acordo tem como objeto a conjugação de esforços entre a 
UFSM e a empresa 3 TENTOS para propiciar a realização de projetos 
de ensino, pesquisa e extensão, que visem o desenvolvimento humano 
e profissional dos acadêmicos do curso de Engenharia Agrícola da 
UFSM campus em Cachoeira do Sul.

Vigência
30/08/2022
30/08/2027

Acordo de cooperação técnica 23081.107928/2021-08

Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul – CRCRS
 
CNPJ/CPF: 92.698.471/0001-33

Curso de Ciências 
Contábeis (CCSH)

Objeto
O presente Acordo de Cooperação tem como público-alvo, professores, 
estudantes de Ciências Contábeis e profissionais registrados perante o 
CRCRS, tendo por objeto propiciar meios para a conscientização acerca 
da importância do rigor técnico da atuação do Profissional da 
Contabilidade, da sua constante atualização e da renovação de seus 
conhecimentos, através da conjugação de esforços do CRCRS e da IES 
que, mediante acerto prévioe disponibilidade, sem ônus para o CRCRS, 
cederá dependência de suas
instalações para os cursos do Programa de Educação Profissional 
Continuada  do CRCRS que forem programados para acontecer na 
respectiva cidade ou
região.

Vigência
30/05/2022
31/12/2023

 Boletim de Convênios

Publicação Oficial para divulgação de extratos de convênios e congêneres celebrados pela 
Universidade Federal de Santa Maria, de acordo com a Resolução n. 019/2014-UFSM.

Reitor: Luciano Schuch 
Vice-Reitora: Martha Bohrer Adaime

Pró-Reitor de Planejamento: Rafael Lazzari
Pró-Reitor Adjunto de Planejamento: Fernando Pires Barbosa 

Coordenadora de Projetos e Convênios: Marcia Helena do Nascimento Lorentz
Responsável pelo Boletim de Convênios: Ana Salles
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Acordo de cooperação técnica 23081.025741/2021-89

Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais - IPEF 
CNPJ/CPF: 54.396.700/0001-76

PPG em Engenharia 
Florestal (CCR)

Objeto
O presente Acordo tem como objeto a conjugação de esforços entre a 
UFSM, através do Programa de Pós-graduação em Engenharia 
Florestal (PPGEF), eo IPEF no estímulo e desenvolvimento de 
programas de cooperação técnico- científico, em conformidade com a 
legislação vigente de cada entidade, levando em consideração as 
respectivas possibilidades técnicas e financeiras e os limites de suas 
disponibilidades de pessoal.

Vigência
26/08/2022
26/08/2027

Acordo de cooperação técnica 23081.082680/2021-57

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RS (MPRS), A 
FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E A 
ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RS (AMPRS) 
CNPJ/CPF: 93.802.833/0001-57 90.090.762/0001-19

PG 
PROFISSIONALIZANTE 

EM PATRIMÔNIO 
CULTURAL (CCSH)

Objeto
O presente Acordo tem como objeto criar um dispositivo interativo 
digital que reproduz o interior da boate Kiss, casa noturna localizada na 
Rua das Andradas 1925 no centro da cidade de Santa Maria (RS), local 
onde ocorreu um incêndio na madrugada do 27 de janeiro de 2013. O 
dispositivo poderá ser utilizado no processo judicial que tramita no 
segundo juizado da 1ª Vara do Júri do Foro Central de Porto Alegre, 
tombado sob o número 001/2.20.0047171-0, com data de julgamento 
marcada para acontecer no dia 1º de dezembro de 2021, permitindo a 
visualização do local do fato como ele era antes do momento do 
incêndio. Diante da impossibilidade de verificação in locu pelas partes e 
julgadores, estes poderão conhecer com máxima Página 2 de 4 
fidedignidade, por meio da computação gráfica, as características do 
local mediante a possibilidade de realizar um percurso virtual pelo 
interior da casa noturna.

Vigência
08/08/2022
08/08/2023

Acordo de cooperação técnica 23081.082440/2021-52

UNIÃO - MINISTÉRIO DA DEFESA - MD/ SECRETARIA DE 
PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO – SEPESD/ DEP. DE 
ENSINO – DEPENS - PROJETO RONDON 
CNPJ/CPF: 03.277.610/0001-25 PRE (Reitoria)
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Objeto
Constitui objeto do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO viabilizar a 
participação do PARCEIRO, seus docentes e estudantes universitários 
selecionados para a Operação AMAPÁ MAIS FORTE do Projeto 
Rondon, no Estado de AMAPÁ no mês de fevereiro, do ano de 2022, 
contribuindo para a formação do universitário como cidadão; integrando 
o universitário ao processo de desenvolvimento nacional, por meio de 
ações participativas sobre a realidade do país; consolidando, no 
universitário brasileiro, o sentido de responsabilidade social coletiva, em 
prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses 
nacionais; estimulando no universitário a produção de projetos coletivos 
locais, em parceria com as comunidades desassistidas; e contribuindo 
para a melhoria das condições de vida e bem-estar da população do 
Município MAZAGÃO/AP, por meio de ações que tragam efeitos 
duradouros para a economia, a saúde, a educação e o meio ambiente, 
visando alcançar os resultados desejáveis, em consonância com a 
respectiva Proposta de Trabalho, que passa a integrar o Plano de 
Trabalho, conforme as condições de execução prescritas no Edital 
02/2021 - DIPRES, de 09 de junho de 2021, publicado no Diário Oficial 
da União (DOU) - Seção 3, no107, 10 de junho 2021.

Vigência
08/10/2021
08/10/2022

Acordo de cooperação técnica 23081.049304/2019-36

Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS 
CNPJ/CPF: 92.959.006/0008-85

Departamento de Ciências 
Contábeis (CCSH)

Objeto
As partes acordam em substituir, na íntegra o item 3.3 da cláusula 
terceira, e prorroga por mais 24 meses o fim da vigência a contar do 
prazo final do referido termo aditivado, que é a partir de 07 de dezembro 
de 2026.

Vigência
03/06/2022
07/12/2026

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 31/12//2022

Vigência
29/08/2022
31/12/2022

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 31/12/2022

Vigência
29/08/2022
31/12/2022

Convênio
23081.066466/2019-39
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FATEC PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "IMPLANTAÇÃO DE 
USINA FOTOVOLTAICA" 
CNPJ/CPF: 89.252.431/0001-59

PROINFRA (Reitoria)

Objeto
O presente termo aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do 
Convênio até 09 de setembro de 2022.

Vigência
25/03/2022
09/09/2022

Convênio 23081.066466/2019-39

FATEC PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "IMPLANTAÇÃO DE 
USINA FOTOVOLTAICA" 
CNPJ/CPF: 89.252.431/0001-59

PROINFRA (Reitoria)

Objeto
O presente termo aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do 
Convênio até 31 de dezembro de 2022.

Vigência
09/09/2022
31/12/2022

Estágio 23081.076701/2022-86

 Instituto de Desenvolvimento Educacional de Bagé – FACULDADE 
IDEAU BAGÉ. 
CNPJ/CPF: 17.592.423/0001-40

HVU (CCR)

Objeto
A UFSM e a IDEAU concederão, reciprocamente, estágios obrigatórios 
a alunos regularmente matriculados e que venham frequentando 
efetivamente seus cursos técnicos, tecnológicos e superiores.

Vigência
16/08/2022
16/02/2027

Estágio 23081.063436/2022-76

Arquiteta e Urbanista Aline da Rosa Corrêa 
CNPJ/CPF: 027.438.910-09

Arquitetura e Urbanismo 
(CT)

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
31/08/2022
31/08/2027

Estágio 23081.053535/2022-40

ENGENHEIRA CIVIL MARINA PACHECO LIMA 
CNPJ/CPF: 018.835.800-56

Arquitetura e Urbanismo 
CS (Campus Cachoeira do 

Sul)

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
31/08/2022
31/08/2027

Estágio
23081.033432/2022-63
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Grupo Hospitalar Conceição - GHC 
CNPJ/CPF: 92.787.118/0001-20

Curso de Medicina/ Curso 
de Odontologia/ Curso de 

Terapia Ocupacional/Curso 
de Fisioterapia/ Curso de 

Farmácia (CCS)

Objeto
O presente Termo de Cooperação Técnica tem como objeto a 
concessão de vagas para campo de estágio curricular e práticas 
supervisionadas de alunos indicados pela UFSM, conforme 
disponibilidade do GHC

Vigência
09/09/2022
09/09/2027

Estágio 23081.053112/2022-20

UFGD - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE 
DOURADOS. 
CNPJ/CPF: 07.775.847/0001-97

Curso de Medicina (CCS)

Objeto
Este Acordo de Cooperação de Estágio tem como objeto estabelecer e 
possibilitar a realização de estágios curriculares supervisionados 
obrigatórios e não obrigatórios por alunos matriculados e frequentes nos 
cursos de graduação ofertados pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO nas 
áreas de atuação e interesses comuns.

Vigência
19/08/2022
19/08/2032
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