
 

 

ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

Acordo  Objeto Número do processo Setor Vigência 

Associação de 

Doulas do DF 

(ADDF) 

Desenvolvimento de programas, projetos e ações de interesse 

comum, voltados para o ensino, pesquisa e extensão. 
23098.010712.2016-76 PREX 19 de maio 2021 

Brasal  

Estabelecimento de cooperação técnica entre os partícipes,  

com vistas à oferta de estágio curricular e extracurricular, 

desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias. 

23098.010713.2016-11 
Campus 

Ceilândia 
22 de setembro de 2021 

Centro de 

Adequação e 

Inserção Social - 

CAIS 

Desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, além de aulas e visitas técnicas. 
23509.007130.2016-23 

Campus 

Ceilândia 
04 de maio de 2021 

Escola da Cerveja  
Desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, além de aulas, visitas técnicas e oferta de estágio. 
23511.005284.2017-12 

Campus Riacho 

Fundo 
16 de fevereiro de 2022 

Faculdade Latino-

Americana de 

Ciências Sociais 

(Flacso) 

Desenvolver e implementar a cooperação didático-científica em 

matérias de interesse recíproco 
23098.001533/2014-86 Gabinete 13 de novembro de 2020 



 

 

Fundação Oswaldo 

Cruz - FIOCRUZ 
 Cooperação acadêmica e técnica visando ao desenvolvimento 

de atividades nos campos de pesquisa, ensino e extensão.  
23098.001855/2014-25 PREX 11 de março 2021 

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 

Instituto Cultural, 

Educacional e 

Profissionalizante 

de Pessoas com 

Deficiência do 

Brasil - ICEP                                       

Organização das atividades de pesquisa e extensão a serem 

desenvolvidos. 
23509.01500.2016-99 

Campus 

Ceilândia 
23 de agosto de 2021 

Instituto Federal do 

Rio Grande do Sul 

Utilização dos resultados do ENCEJA para fins de certificação 

de brasileiros residentes no exterior no nível de conclusão do 

ensino médio 

Pág. 41. Seção 3. Diário 

Oficial da União (DOU) 

de 06 de Maio de 2015 

Reitoria 03 de outubro de 2019 



 

 

Instituto Nacional 

de Estudos e 

Pesquisas 

Educacionais 

Anísio Teixeira - 

INEP 

Para solicitar a certificação com base nos resultados de 

desempenho obtidos nos Exames, os participantes deverão 

atingir a nota mínima sugerida pelo INEP. 
23098.018699.2017-84 Reitoria 03 de outubro de 2019 

Ministério de 

Relações 

Exteriores 

Promover a reconstituição, conservação, preservação e 

restauração do projeto de interiores e do acervo de mobiliário 

do MRE 
23098.005950.2017-41 

Campus 

Samambaia 
14 de março de 2022 

Organização Ibero-

Americanos (OEI) 

Promover o desenvolvimento de mútua cooperação e 

intercâmbio educacional, científico e cultura.  
23098.000628.2010-59 Reitoria 29 de junho de 2020 

Ministério Público 

Federal - MPF 
Desenvolvimento de trabalhos técnicos, pesquisas e extensão.  23098.009421.2017-16 PREX  9 de maio de 2022 

Secretaria de 

Cultura do DF 

Oferta de estágio curricular e extracurricular, desenvolvimento 

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

e visitas técnicas. 
23098.001238/2014-20 PREX 8 de setembro de 2019 



 

 

Serviço Florestal 

Brasileiro - SFB 

A conjugação de esforços, mediante utilização de tecnologias, 

pessoal recursos, visando à implementação conjunta de 

programas, projetos e extensão.  
23160.023064.2015-36 

Campus 

Samambaia 
27 de setembro de 2021 

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 

Sindicato de 

Hotéis, Bares e 

Restaurantes do 

DF - Sindobar 

Estabelecimento de cooperação técnica entre os partícipes,  

com vistas à oferta de estágio curricular e extracurricular, 

desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias. 

23098.018910.2016-88 PREX 14 de setembro de 2021 

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 



 

 

Secretaria de 

Estado de 

Educação do 

Distrito Federal - 

SEEDF 

Cessão de 44 servidores docentes e técnicos da SEEDF para o 

campus Planaltina e oferta de cursos pelo IFB aos professores 

da SEEDF visando a segunda habilitação e formação 

continuada nas áreas em que for solicitado por meio de mútua e 

ampla colaboração do quadro de pessoal docente e técnico 

administrativo, vinculado à SEEDF que permanecem atuando 

no campus Planaltina (antigo Colégio Agrícola de Brasília). O 

trabalho desenvolvido pelos servidores da SEEDF será 

fundamental ao exercício das atividades docentes e 

administrativas do campus vinculados diretamente ao projeto 

político pedagógico do IFB seguindo os princípios da eficiência 

e da eficácia buscando consolidar o IFB como referência no 

ensino técnico e tecnológico, e em pesquisa e extensão no DF. 

23098.002328.2015-19 IFB 18 de dezembro de 2019 

Secretaria de 

Estado de 

Educação do 

Distrito Federal - 

SEEDF 

Parceria entre IFB e SEEDF para conjunta e gratuitamente, nas 

dependências do IFB campus Planaltina, atender aos estudantes 

com deficiência, dificuldade de aprendizagem, transtorno 

global do desenvolvimento e outros transtornos funcionais 

matriculados na SEEDF por meio da Equoterapia. 

23098.002328.2015-19 IFB 18 de dezembro de 2019 

Associação de 

Pais, amigos e 

pessoas com 

Deficiência, dos 

funcionários do 

Banco do Brasil - 

APABB 

Cursos de formação profissional e tecnológica, treinamento de 

recursos humanos, pesquisas e extensão, consultoria, visitas 

técnicas. 
23512.007956.2017-14 

Campus São 

Sebastião 
30 de julho de 2022 



 

 

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 

DPS - 

Distribuição, 

Indústria, 

Comércio, 

Importação e 

Exportação de 

Produtos para 

Saúde Ltda. 

Visa a oferta de estágio curricular e extracurricular, 

desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e extensão, 

consultorias, além de aulas e visitas técnicas. 
23511.009434.2017-67 

Campus Riacho 

Fundo 
06 de julho de 2022 

SEMA - Secretaria 

de Estado de Meio 

Ambiente e 

Recursos Hídricos 

do DF 

Formação profissional e tecnológica, treinamento de recursos 

humanos, pesquisas e extensão, compartilhamento de 

experiências, disseminação de conhecimentos e visitas técnicas, 

envidando esforços para o desenvolvimento de programas, 

ações e projetos na temática ambiental, em suas diversas 

abordagens, no âmbito do Distrito Federal. 

23098.008320/2017-28 
Campus São 

Sebastião 
4 de abril 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 

SOFTEX - 

Associação para 

promoção da 

excelência do 

software brasileiro. 

Disponibilização pela SOFTEX para uso da plataforma Brasil + 

TI, ações de ensino, pesquisa e extensão. 
23098.021372.2017-90 PREX 24 de agosto 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 

SENAR – Serviço 

Nacional de 

Aprendizagem Rural 

Constitui objeto do presente acordo entre os partícipes, sem 

ônus financeiro para ambas as instituições, com vistas à 

formação profissional e tecnológica, treinamento de recursos 

humanos, pesquisas e extensão, compartilhamento de 

experiências, disseminação de conhecimentos e visitas técnicas, 

envidando  esforços para o desenvolvimento de programas, 

ações e projetos no âmbito do DF, com foco na inserção 

socioprodutiva e no desenvolvimento do setor agropecuário, 

conforme disponibilidade  de ambas as partes e em adequação 

conforme especificações constantes em PT a serem 

estabelecidos. 

23098.003598.2018-90 São Sebastião 22 de março de 2020 

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 

SNPM – Secretaria 

Nacional de Políticas 

para Mulheres 

/SEGOV 

 

 

Desenvolvimento de ações que promovam a igualdade entre as 

mulheres e homens, de modo a proporcionar a dignidade e a 

autonomia da mulher e contribuir para o desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

econômico e social do país, da Rede Brasil Mulher, instituída 

por meio do Decreto n° 9.223, de 06 de dezembro de 2017. 

23098.003525.2018-06 PREX 19 de junho de 2020 

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 

Administração 

Regional do Lago 

Norte 

Oferta de estágio curricular e extracurricular, desenvolvimento 

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

e visitas técnicas. 

23511.009705.2018-65 CRFI 11 de janeiro de 2020 



 

 

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 

Instituto Cervantes 

em Brasília 

Oferta de estágio curricular e extracurricular, desenvolvimento 

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

e visitas técnicas 

23510.012423.2018-55 CEST/CCEI 09 de novembro de 2020 

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 

Central de 

Cooperativas de 

Materiais 

Recicláveis do DF e 

entorno - 

CENTCOOP 

 

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. 

23510.012605.2018-26 CEST 04 de janeiro de 2021 

Vianney Consultoria 

em Sistema 

Educacional Ltda 

(Blog do ENEM) 

Visa o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa e extensão. 23098.014341.2018-63 CSSB 19 de março de 2021 

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 e 

meio ambiente de 

São Sebastião - 

ASSEAT 

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 

Instituto Rede 

Mulher 

Empreendedora - 

RME 

O   presente   Instrumento   visa   estabelecer   e consolidar a 

cooperação operacional entre as partes para realizar o Programa 

Ela Pode no Estado do Distrito  Federal, programas, projetos de 

extensão e pesquisa, palestras, rodas de conversa na temática da 

mulher, nos termos do plano de trabalho anexo 

23098.001972.2019-01 IFB - RIFB 26 de fevereiro de 2021 

 

Total: 60 


