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Cadastro das Instituições Parceiras
Nº de Instrumento

Nº 07/2016

10200.12/0127-4

Tipo de Instrumento

Convênio de Cooperação
Técnica e Acordo de
Intercâmbio

Protocolo de intenções

Convenente(s)

Conselho Regional de Agronomia e
Engenharia de Goiás
CREA/GO

Emopresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária EMBRAPA

CNPJ

Objeto

Vigência

01.619.022/0001-05

O presente instrumento tem por objeto estabelecer
critérios de disponibilização de informações sobre os
cursos ministrados pelo IFG, cujas profissões integram
o rol daquelas que são regulamentadas pelo Sistema
Confea/Crea; bem como o intercâmbio de
professores/pesquisadores do IFG e profissionais do
Crea-GO, no que diz respeito à colaboração das
mesmas em assuntos relacionados às respectivas
entidades.

17/03/2016 a 17/03/2021

00.348.003/0001-10

Protocolo de intenções com o objetivo de estabelecer
condições de cooperação entre os partícipes visando
especialmente 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 de alimentos e
envidar esforços a fim de viabilizar a aplicação prática
dos referidos conhecimentos técnicos-científicos.

20/09/2012 a 20/09/2017
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS.
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
DIRETORIA DE AÇÕES PROFISSIONAIS E TECNOLÓGICAS

2015

Convênio de Cooperação

WEG Drives & Controls
Automação LTDA WEG

14.309.992/0001-42

002/2012

Convênio

Secretaria de Estado da Educação
SEE

01.409.705/0001-20

2012

Convênio

Secretaria Municipal de Educação
de Anápolis
SEMED

06.086.006/0001-00

Atualizada em: 16/09/2016

O presente convênio tem por objeto a cooperação e
intercâmbio científico e tecnológico no campo das
técnicas e tecnologias de informática e automação
industrial com o fim de proporcionar condições para
uma melhor formação e capacitação profissional nos
níveis médio e superior, através da ampliação e
modernização dos laboratórios de pesquisa e
desenvolvimento (P&D) do departamento de Controle e
Automação Industrial do IFG - Campus Goiânia,
cobrindo áreas de interesse comum com bases na lei
8.248/1991, 10.706/2001, 11077/2004 e no Decreto nº
5.506/2006

O presente convênio de cooperação mútua tem o
objetivo de estabelecer uma relação de cooperação
mútua entre o Estado de Goiás, por meio da SEE e o
IFG visando a oferta de cursos de Formação
Continuada e demais Cursos de Extensão voltados para
a capacitação de professores do Ensino Médio da rede
estadual de Educação de Goiás e do município de
Anápolis.

O presente convênio de cooperação mútua tem o
objetivo de estabelecer uma relação de cooperação
mútua entre o Estado de Goiás, por meio da SMED e o
IFG visando a oferta de cursos de Formação
Continuada e demais Cursos de Extensão com vistas à
capacitação de professores da rede municipal de
educação por meio do Centro de Formação dos
Profissionais de Educação - CEFOPE da SEMED.

Concluído com prestação
de contas

20/11/2012 a 20/11/2017

03/10/2012 a 03/10/2017
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Termo aditivo ao
convênio Nº 010/2010

Nº 031/2016

Nº 045/2016

Termo Aditivo

Acordo de cooperação e
intercâmbio científico e
tecnológico

Termo de Convênio

Secretária do Estado de Educação,
Cultura e Esporte SEDUCE

Mitsuy-Air Indústria LTDA
MITSUY-AIR

Universidade Federal de Goiás

Atualizada em: 16/09/2016

01.409.705/0001-20

O presente termo aditivo tem o objetivo de continuar a
parceria obtida entre o IFG e a SEDUCE no convênio
de cooperação mútua Nº010/2010 abrangendo a
operacionalização do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência PIBID.

23/11/2015 A 23/11/2020

18.701.184/0001-82

O presente instrumento tem por objeto a cooperação e
intercâmbio científico e tecnológico na área de
processos de ventilação industrial com o fim de
proporcionar a melhor capacitação e formação do corpo
docente e discente, por meio da doação de
equipamentos, atualização das instalações laboratoriais
do IFG - Câmpus Goiânia, pesquisas realizadas com
interesse às duas instituições e atividades de extensão
como treinamentos específicos e laboratoriais.

24/06/2016 a 24/06/2021

01.567.601/0001-43

O presente instrumento tem por objeto o
estabelecimento de cooperação mútua, visando à
utilização do Restaurante Estudantil do Câmpus
Aparecida de Goiânia do IFG, pelos alunos, docentes e
Técnicos administrativos em educação do Câmpus
Aparecida de Goiânia da UFG.

17/08/2016 a 17/12/2016
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N° 033/2016

Termo de Convênio e
Cooperação Tecnológica

GLOBO Comunicação e
Participações S.A.

N° 045/2016

Termo de Cooperação
Técnica

Prefeitura de Luziânia e FLORA

Primeiro Termo
Aditivo ao Convênio
Nº 033/2016

Termo Aditivo

GLOBO Comunicação e
Participações S.A.

27.865.757/0001-02

Atualizada em: 16/09/2016

Objeto de cooperação entre a GLOBO e o IFG para o
desenvolvimento do Projeto “Patrulha Digital", a ser
desenvolvido nas regiões administrativas do Estado de
Goiás que apresentem o menor índice de migração ao
sinal digital, com a finalidade de fomentar a conversão,
instruir moradores a respeito do processo de instalação
dos conversores, bem como aferir, através de pesquisas
direcionadas, o grau de conhecimento sobre o
desligamento do sinal analógico e as razões e
justificativas para o presente índice de conversão
digital, com as orientações a serem indicadas pela
GLOBO.

15/06/2016 a 31/12/2016

Objeto de estabelecer um regime de mútua colaboração
técnico-científica entre a Prefeitura e o IFG/Câmpus
Luziânia, nas atividades de monitoramento e
diagnóstico da qualidade das águas de mananciais
localizados no município, estado de Goiás. Estes
estudos visam atender às necessidades de prevenção,
Flora: 08.505.736/0003-95 e
diagnóstico e controle de contaminantes ambientais que
Prefeitura: 01.69.416/0001-09
possam colocar em risco a saúde pública, a fauna e a
flora do Município. Pretende-se também com estes
estudos subsidiar as políticas municipais de prevenção,
mitigação de danos ambientais e iniciativas de
educação ambiental no âmbito do poder público
municipal.

01/07/2016 a 01/07/2017

Objeto de alterar as Cláusulas Segunda, Terceira, Sexta
e Nona do Convênio IFG Nº 033/2016.

15/06/2016 a 31/12/2016

27.865.757/0001-02

