
 

 

 Acordos de Cooperação Técnica - ACT vigentes 

Acordo  Objeto Número do processo Setor Vigência 

Fundação Universidade 

Aberta do Distrito 

Federal/FUNAB 

Estabelecimento dos termos de cooperação técnica entre os 

partícipes, sem ônus financeiro para ambas as instituições, com 

vistas à oferta de estágio curricular e extracurricular, 

desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, além de aulas e visitas técnicas. 

Acordo nº 08/2016 e 

Termo Aditivo 
Reitoria 11 de maio de 2023 

Serviço Nacional de 

Aprendizagem do 

Cooperativismo do 

Distrito Federal - 

Sescoop DF 

(SESCOOP) 

Executar ações e programas ao que se refere a  ensino, pesquisa 

e extensão 
23098.001552.2012-41 PRDI Indeterminado 

Sistema de Cooperativas 

de Crédito do Brasil 

(SICOOB) 

Empréstimo mediante consignação em folha de pagamento e 

pagamento de vencimentos e Proventos 
23098.001817/2013-91 PRDI Indeterminado 

FUNDO NACIONAL   

DE   

DESENVOLVIMENTO 

DA   EDUCAÇÃO - 

FNDE 

Intercâmbio de experiências e assessoramento técnico mútuo 

no tocante a processos de compras públicas  
23162.001593.2019-92 

Campus 

Taguatinga e 

Estrutural 

19 de janeiro de 2025 



 

 

JL RESTAURANTES - 

José Luiz Pinheiro 

Azevedo - ME. 

Desenvolvimento de trabalhos voltados para o ensino, pesquisa 

e extensão, consultorias, aulas e visitas técnicas.  
23098.01233.2017-12 PREX 12 de setembro de 2022 

AVIFRAN - Avicultura 

Francesa 

Desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, 

consultorias técnicas, realização de dias de campo, visitas 

técnicas e à oferta de estágio curricular e extracurricular. 
23133.013965.2017-17 

Campus 

Planaltina 
12 de setembro de 2022 

MOAB - Movimento 

Orgulho Autista Brasil 

Visa a oferta de estágio curricular e extracurricular, 

desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, além de aulas e visitas técnicas. 
23098.021371/2017-45 PREX 10 de outubro de 2022 

RISTRETO Café Bar 
Visa a oferta de estágio curricular e extracurricular, 

desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, além de aulas e visitas técnicas. 
23098.024568.2017-36 PREX 24 de novembro de 2022 

EMATER - Empresa de 

Assistência Técnica e 

Extensão Rural do DF 

Visa a oferta de estágio curricular e extracurricular, 

desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, além de aulas e visitas técnicas. 
23098.026074.2017-96 PREX 11 de dezembro de 2022 



 

 

JOMAN - Idêntico Ensino 

e Tecnologia 

Visa a oferta de estágio curricular e extracurricular, 

desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, além de aulas e visitas técnicas. 

23098.25201.2017-30 PREX 18 de dezembro de 2022 

IF BAIANO 

Visa a utilização dos sistemas tecnológicos desenvolvidos pelo 

IFB para os Processos de Ingresso de Estudantes: Sistema de 

Gestão de Processos Seletivos SGPS e Sistema de Processos 

Seletivos SPS 

23098.011788.2017-08 PREX 22 de dezembro de 2022 

Presidência da República - 

PR 

a) promover a reconstituição, conservação, preservação e 

restauro do projeto de interiores e do acervo de mobiliário 

moderno da PR por meio da aplicação das técnicas de 

construção e de restauro de mobiliário ministradas no âmbito 

das Oficinas-Escola de Restauro de Mobiliário Moderno e dos 

cursos técnicos em Móveis e em Design de Móveis do IFB, e, 

em particular, da disciplina Manutenção e Restauração de 

Móveis; b) proporcionar aos alunos do IFB contato com o 

acervo de mobiliário moderno da PR no âmbito das referidas 

atividades pedagógicas; c) possibilitar o oferecimento de 

estágio curricular e extracurricular, desenvolvimento de 

trabalhos, pesquisas e extensão, consultorias, além de aulas e 

visitas técnicas. 

23098.026369.2017-62 PREX 15 de dezembro de 2022 

Saúde Ativa - Nutrição e 

Qualidade de vida. 

Visa a oferta de estágio curricular e extracurricular, 

desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, além de aulas e visitas técnicas. 

23511.022821.2017-99 
Campus Riacho 

Fundo 
18 de dezembro de 2022 



 

 

ENGEMATe 

Engenharia de 

Manutenção e gestão de 

Ativos. 

 

Oferta de estágio curricular e extracurricular, desenvolvimento 

de trabalhos, pesquisas e extensão, consultorias, além de aulas 

e visitas técnicas 

23098.00385.2017-06 PREX 5 de março de 2023 

ATN – Associação 

Telecentro de Informação 

e Negócios 

Visa a oferta de estágio curricular e extracurricular, 

desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, além de aulas e visitas técnicas. 

23098.001482.2018-16 PREX 7 de março de 2023 

CETEFE – Associação de 

Centro de Treinamento de 

Educação Física Especial 

Estabelecimento dos termos de cooperação técnica entre os 

partícipes, sem ônus financeiro para ambas as instituições, com 

vistas à oferta de estágio curricular e extracurricular, 

desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, além de aulas e visitas técnicas. 

23098.005160.2018-46 PREX 11 de maio de 2023 

Instituto Brasil Adentro - 

IBA 

Estabelecimento dos termos de cooperação técnica entre os 

partícipes, sem ônus financeiro para ambas as instituições, com 

vistas à oferta de estágio curricular e extracurricular, 

desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, além de aulas e visitas técnicas. 

23098.011418.2018-43 PREX 5 de julho de 2023 



 

 

Casa da memória, saberes 

e sabores 

Estabelecimento dos termos de cooperação técnica entre os 

partícipes, sem ônus financeiro para ambas as instituições, com 

vistas à oferta de estágio curricular e extracurricular, 

desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, além de aulas e visitas técnicas. 

23098.012531.2018-46 PREX 08 de agosto de 2023 

Fundação Brasil Meu 

Amor 

Estabelecimento dos termos de cooperação técnica entre os 

partícipes, sem ônus financeiro para ambas as instituições, com 

vistas à oferta de estágio curricular e extracurricular, 

desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, além de aulas e visitas técnicas. 

23098.012865.2018-10 PREX 10 de agosto de 2023 

Estúdio Contextura 

Arquitetura e Urbanismo 

Estabelecimento dos termos de cooperação técnica entre os 

partícipes, sem ônus financeiro para ambas as instituições, com 

vistas à oferta de estágio curricular e extracurricular, 

desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, além de aulas e visitas técnicas. 

23098.012893.2018-37 PREX 10 de agosto de 2023 

Associação Esportiva e 

Recreativa Cerrado – 

Cerrado Basquete 

Oferta de estágio curricular e extracurricular, desenvolvimento 

de trabalhos, pesquisas e extensão, consultorias, além de aulas 

e visitas técnicas 

23512.012215.2018-36 CSSB 5 de setembro de 2023 



 

 

Universidade de Brasília – 

UnB / FUB 

Desenvolvimento de programas, projetos e ações de interesse 

comum, voltados para o ensino, a pesquisa e a extensão. 
23098.009278.2018-43 PREX 03 de maio de 2023 

Serviço de Limpeza 

Urbana do Distrito Federal 

– SLU/DF 

Formação profissional e tecnológica, capacitação de recursos 

humanos, oferta de estágio curricular e extracurricular, 

desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, além de aulas e visitas técnicas, envidando 

esforços para o desenvolvimento de cursos técnicos e formação 

continuada. 

23510.007691.2018-55 CEST 20 de setembro de 2023 

Instituto Desponta Brasil 

Oferta de estágio curricular e extracurricular, desenvolvimento 

de trabalhos, pesquisas e extensão, consultorias, além de aulas 

e visitas técnicas. 

23508.012879.2018-64 CBRA 26 de outubro de 2023 

Instituto do Meio 

Ambiente e dos Recursos 

Hídricos do Distrito 

Federal – IBRAM-DF 

Desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, além de aulas e visitas técnicas. 
23098.023449.2016-85 PREX/CSAM 16 de outubro de 2023 

Departamento de Estradas 

de Rodagem do Distrito 

Federal – DER-DF 

Parceria institucional, oferta e consolidação de atividades 

práticas, desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, além de aulas e visitas técnicas, conforme 

disponibilidade de ambas as partes e em adequação conforme 

especificações dos Planos de Trabalhos. 

23098.017002.2017-58 PREX/CEST 19 de novembro de 2023 



 

 

Casa e Cozinha, 

Capacitação, Consultoria 

Residencial e Profissional 

Eireli 

Oferta de estágio curricular e extracurricular, desenvolvimento 

de trabalhos, pesquisas e extensão, consultorias, além de aulas 

e visitas técnicas 

23098.013551.2018-34 PREX 30 de dezembro de 2023 

Spezi Tecnologia 

Oferta de estágio curricular e extracurricular, desenvolvimento 

de trabalhos, pesquisas e extensão, consultorias, além de aulas 

e visitas técnicas. 

23098.013328.2018-97 DTIC/IFB 17 de janeiro de 2024 

Rede Pede Planta 

Oferta de estágio curricular e extracurricular, desenvolvimento 

de trabalhos, pesquisas e extensão, consultorias, além de aulas 

e visitas técnicas. 

23098.013688.2018-99 CPLA 02 de abril de 2024 

CG Inovação 

Desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, disponibilização de plataforma online, além de 

aulas e visitas técnicas. 

23098.000477.2019-77 IFB 12 de abril de 2024 

MOVIN – Movimento 

para Inclusão 

Oferta de estágio curricular e extracurricular, desenvolvimento 

de trabalhos, pesquisas e extensão, consultorias, aulas, visitas 

técnicas, palestras, mesas redondas. 

23098.001075.2019-90 CPIN - IFB 29 de abril de 2024 

Núcleo Katálysis 
Desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, palestras, seminários e cursos. 
23098.001331.2019-49 IFB 06 de maio de 2024 

Associação de Esporte ao 

alcance de todos, 

educativa, esportiva, 

recreativa e lazer, cultural 

Oferta de estágio curricular e extracurricular, desenvolvimento 

de trabalhos, pesquisas e extensão, consultorias, além de aulas 

e visitas técnicas. 

23512.000175.2019-61 CSSB - IFB 13 de maio de 2024 



 

 

e meio ambiente de São 

Sebastião - ASSEAT 

Fio Urbano 

Oferta de estágio curricular e extracurricular, desenvolvimento 

de trabalhos, pesquisas e extensão, consultorias, além de aulas, 

visitas técnicas e estudos de casos. 

23162.000889.2019-96 CTAG - IFB 9 de agosto de 2024 

SAGA S/A Goiás de 

Automóveis 

Oferta de estágio curricular e extracurricular, desenvolvimento 

de trabalhos, pesquisas e extensão, consultorias, além de aulas 

e visitas técnicas. 

23098.002503.2019-00 CEST - IFB 27 de setembro de 2024 

SUSE Software Solutions 

Brasil  

Acesso à plataforma SUSE aos estudantes e servidores do IFB, 

desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, além de aulas e visitas técnicas. 

23098.001164.2019-36 IFB - RIFB 05 de julho de 2024 

Administração Regional 

do Plano Piloto – RA I 

Oferta de estágio curricular e extracurricular, desenvolvimento 

de trabalhos, pesquisas e extensão, consultorias e visitas 

técnicas. 

23098.003422.2019-19 IFB - RIFB 19 de dezembro de 2024 

Superintendência 

Regional da Receita 

Federal do Brasil - 

SRRFO 

Executar ações e programas no que se refere à extensão nas 

temáticas profissional e tecnológica no Distrito Federal 
23098.003436.2019-32 PREX 31 de dezembro de 2024 

AFS Intercultural Brasil 
Consolidar e Desenvolver ações recíprocas que possibilitem a 

Aprendizagem Intercultural de estudantes intercambistas 
23098.000914.2020-96 IFB - Reitoria 8 de julho de 2024 



 

 

Acordo de Cooperação 

Técnica entre IFB e 

Programando o Futuro 

Executar ações e programas no que se refere ao ensino, 

pesquisa e extensão, nas temáticas profissional e tecnológica 

no Distrito Federal. 

23098.000083.2021-33 IFB- Reitoria 19 de janeiro de 2025 

Associação Ludocriarte 

Executar ações e programas no que se refere ao Ensino, Pesquisa 

e Extensão nas temáticas profissional e tecnológica no Distrito 

Federal. 

23512.000036.2021-51 
Campus São 

Sebastião 
21 de maio de 2025 

VSTM Comércio de 

veículos  S.A 

Executar ações e programas no que se refere ao Ensino, 

Pesquisa e Extensão nas temáticas profissional e tecnológica 

no Distrito Federal. 

23510.000978.2020-79 Campus Estrutural 14 de junho de 2025 

INSTITUTO MATRIUSCA - 

IM. 

Executar ações e programas no que se refere ao curso de 

Doula no DF 
23098.001056.2021-88 IFB- Reitoria 2 de julho de 2026 

J Fleury Assessoria e 

Consultoria Imobiliária 

Ltda. 

Executar ações e programas no que se refere ao Ensino, 

Pesquisa e Extensão nas temáticas profissional e tecnológica 

do DF.  

23098.000695.2021-26 
Campus 

Samambaia 
15 de junho de 2026 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR IMEB-IES  

Executar cursos, programas e projetos de cooperação técnica 

entre as duas Instituições além do intercâmbio em temáticas 

educacionais, culturais, científicas, tecnológicas e de pesquisa 

no DF. 

23509.000175.2021-34 Campus Ceilândia 27 de agosto de 2026 

SERVIÇO FLORESTAL 

BRASILEIRO - SFB/MAPA 

A realização conjunta de pesquisas voltadas para as Ciências 

Florestais e áreas afins; a promoção de atividades conjuntas 

de capacitação; a troca de informações e dados úteis e/ou 

necessários para o desempenho das competências; o 

23098.001612.2021-16 PREX 11 de agosto de 2027 



 

 

compartilhamento de materiais e tecnologias já disponíveis; o 

uso comum de dependências dos partícipes para a realização 

de ensaios laboratoriais e demais atividades correlatas, a ser 

executado em âmbito nacional, conforme especificações 

estabelecidas no plano de trabalho. 

 

Total: 46 


