
Acordo de Cooperação Internacional 23081.070762/2022-30

Instituto Politécnico do Porto - Portugal 
CNPJ/CPF: 

Curso PG Profissionalizante 
em Patrimônio Cultural 

(CCSH)
Objeto
Ambas as instituições , com o objetivo de fomentar a cooperação 
através de intercâmbios educacionais e acadêmicos, afirmam a sua 
intenção de promover tais intercâmbios, que serão de benefício mútuo 
para as suas instituições.

Vigência
01/08/2022
01/08/2027

Acordo de Cooperação Internacional 23081.009767/2021-80

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto (ISTEC) 
CNPJ/CPF: 

Departamento de Estruturas 
e Construção Civil (CT)

Objeto
As partes concordam em promover a cooperação entre ambas as 
instituições em campos de interesse mútuo, em conformidade com a 
legislação vigente em seus respectivos países e com as Normas de 
Direito Internacional.

Vigência
08/06/2021
08/06/2026

Acordo de Cooperação Internacional 23081.063516/2019-26

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 
CNPJ/CPF: 

Departamento de Fitotecnia 
(CCR)

Objeto
Ambas as instituições , com o objetivo de fomentar a cooperação 
através de intercâmbios educacionais e acadêmicos, afirmam a sua 
intenção de promover tais intercâmbios, que serão de benefício mútuo 
para as suas instituições.

Vigência
12/09/2022
12/09/2027
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Acordo de Cooperação Internacional 23081.005003/2022-04

Universidad Tecnológica (UTEC) - Uruguai 
CNPJ/CPF: 

Curso PG em Engenharia 
Agrícola (CCR)

Objeto
Ambas as instituições , com o objetivo de fomentar a cooperação 
através de intercâmbios educacionais e acadêmicos, afirmam a sua 
intenção de promover tais intercâmbios, que serão de benefício mútuo 
para as suas instituições.

Vigência
07/07/2022
07/07/2027

Acordo de Cooperação Internacional 23081.047598/2022-67

UNIVERSIDADE DE BOLOGNA (DEPARTAMENTO DE 
AGRICULTURA E CIÊNCIAS DE ALIMENTOS) 
CNPJ/CPF: 

Departamento de Solos 
(CCR)

Objeto
Ambas as instituições , com o objetivo de fomentar a cooperação 
através de intercâmbios educacionais e acadêmicos, afirmam a sua 
intenção de promover tais intercâmbios, que serão de benefício mútuo 
para as suas instituições.

Vigência
11/10/2022
11/10/2027

Acordo de Cooperação Internacional 23081.009814/2022-76

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA CAROLINA DO NORTE (North 
Carolina State University ) - EUA 
CNPJ/CPF: 

Colégio Politécnico (Colégio 
Politécnico)

Objeto
Ambas instituições concordam em incentivar, promover e desenvolver 
intercâmbios acadêmicos, colaboração em pesquisa e programas de 
treinamento educacional.

Vigência
30/08/2022
30/08/2025

Acordo de Cooperação Internacional 23081.017052/2021-09

University of Montpellier/ Polytech Montpellier 
CNPJ/CPF: 

Departamento de Eletrônica 
e Computação (CT)

Objeto
Promover o intercâmbio acadêmico e científico e a relação de 
cooperação em educação e pesquisa.

Vigência
26/04/2021
26/04/2024

Acordo de Cooperação Técnica 23081.045810/2022-51

Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI 
CNPJ/CPF: Curso de Música (CAL)

Objeto
O presente Acordo tem como objeto a conjugação de esforços entre a 
UFSM o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI para 
agregar novos conhecimentos e resultados às pesquisas desenvolvidas 
por ambas as instituições, visando o estudo sobre a transcrição em 
Braille de peças didáticas para piano de compositores brasileiros 
contemporâneos.

Vigência
11/10/2022
11/10/2027
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Acordo de Cooperação Técnica 23081.026290/2020-16

INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA (IMT) 
CNPJ/CPF: 60.749.736/0002-70

Depto de Ciências da 
Comunicação (CCSH)

Objeto
Prorrogação até 31/12/2025.

Vigência
30/09/2022
31/12/2025

Acordo de Cooperação Técnica 23081.033770/2019-08

Município de Cachoeira do Sul 
CNPJ/CPF: 87.530.978/0001-43

Curso de Arquitetura e 
Urbanismo (Campus 

Cachoeira do Sul)
Objeto
O presente termo aditivo tem como objeto prorrogar a vigência por mais 
12 (doze) meses a partir do dia 04 de outubro de 2022, incluir novos 
itens na redação da cláusula segunda, inciso II, que versa sobre as 
obrigações da UFSM e ajustar o plano de trabalho, no item 8, 
cronograma de execução, fases 3 e 4.

Vigência
30/09/2022
04/10/2023

Acordo de Cooperação Técnica 23081.067677/2022-94

Município de Santa Maria - RS (Farmácia Escola) 
CNPJ/CPF: 88.488.366/0001-00 Farmácia Escola (CCS)

Objeto
Conjugação de esforços entre o Município de Santa Maria - UFSM para 
propiciar a implementação na Farmácia Escola do serviço seguimento 
farmacoterapêutico para pacientes tabagistas.

Vigência
14/10/2022
14/10/2027

Agente de Integração 23081.116533/2022-79

FUNDAÇÃO IRMÃO JOSÉ OTÃO - FIJO 
CNPJ/CPF: 88.483.276/0001-19

Curso de Administração 
(CCSH)

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

Vigência
21/10/2022
21/10/2027

Agente de Integração 23081.071446/2021-02

INSTITUTO EUVALDO LODI- IELGoiás 
CNPJ/CPF: 01.647.296/0001- 08

Curso de Engenharia Civil 
(CT)
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Objeto
Este Convênio tem por objetivo o estabelecimento e a manutenção de 
um acordo de cooperação recíproca entre os partícipes, visando o 
desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar a plena 
operacionalização da Lei n. 11.788/08, que trata do estágio de 
estudantes, obrigatório ou não, entendido o estágio como uma 
estratégia de preparação geral para o trabalho e o exercício da 
cidadania, que complementa o processo de ensino e aprendizagem.

Vigência
13/10/2022
13/10/2027

Estágio 23081.105205/2022-47

ALGAAGRO SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - SEMINARE 
CNPJ/CPF: 26.253.217/0001-05 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
14/10/2022
14/10/2027

Estágio 23081.120355/2022-81

Cotrijuc – Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos 
CNPJ/CPF: 91.023.168/0001-78 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
18/10/2022
18/10/2027

Estágio 23081.095002/2022-35

Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos 
CNPJ/CPF: 

Curso de Medicina 
Veterinária (CCR)

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

Vigência
17/10/2022
17/10/2027

Estágio 23081.100330/2022-61

ITUS Soluções Contábeis 
CNPJ/CPF: 44.167.975/0001-84

Curso de Ciências 
Contábeis (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
29/09/2022
29/09/2027
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Estágio 23081.052191/2019-56

Município de Roca Sales 
CNPJ/CPF: 88.187.935/0001-70

Curso de Pedagogia EAD 
(CE)

Objeto
O Município concederá estágio obrigatório a alunos regularmente 
matriculados na UFSM e que venham frequentando efetivamente os 
seus cursos técnicos, tecnológicos e superiores.

Vigência
13/10/2022
13/10/2027

Estágio 23081.072053/2022-99

Universidade Federal do Rio Grande 
CNPJ/CPF: 94.877.586/0001-10 Curso de Medicina (CCS)

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

Vigência
24/10/2022
24/10/2027

Termo de Execução Descentralizada 23081.106042/2021-39

Universidade Federal de Santa Catarina 
CNPJ/CPF: AGITTEC (Reitoria)

Objeto
O presente termo de execução descentralizada tem por objetivo 
modelar a implantação e operação do Parque Tecnológico da 
Universidade Federal de Santa Maria, orquestrando stakeholders para 
sua cocriação e planejamento.

Vigência
11/03/2022
11/09/2022

Termo de Execução Descentralizada 23081.106042/2021-39

Universidade Federal de Santa Catarina 
CNPJ/CPF: AGITTEC (Reitoria)

Objeto
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do 
Termo de Execução Descentralizada 1/2022, cujo Objeto é o Projeto 
Parque Tecnológico da Universidade Federal de Santa Maria, de 10 de 
setembro de2022 para 09 de maio de 2023, nos termos do Art. 15 do 
Decreto nº 10.426, de 16 de Julho de 2020.

Vigência
09/09/2022
09/05/2023
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