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INSTITUIÇÕES CONVENIADAS - ESTÁGIO

Nº de
ordem

Nº de
Instrumento

Tipo de
Instrumento

Convenente(s) CNPJ Objeto Vigência Câmpus Ramo de Atividade

1 04/2022-IFB Convênio

Instituto Federal de
Educação, Ciência e

Tecnologia de
Brasília - IFB

10.791.831/0001-82

O estabelecimento de
mútua 

cooperação entre o IFB e
o IFG, visando,

reciprocamente, ao
oferecimento de estágio 
curricular obrigatório aos
estudantes regularmente

matriculados e com efetiva
frequência nos 

cursos, por eles ofertados.

04/02/2022 a
04/02/2027

Reitoria
Educação

profissional de nível
técnico

2

Quarto Termo
Aditivo ao

Convênio n°
17/2018 

Convênio
Prefeitura Municipal

de Águas Lindas
01.616.520/0001-96

Este Termo Aditivo tem
por objeto a prorrogação
do prazo de vigência do
convênio n.º 017/2018

para 
mais 12 meses, a partir da
data da assinatura deste

documento.

14/02/2022 a
17/02/2023

Águas
Lindas

Administração
Pública em Geral

3 02/2022 Convênio Goiás Verde
Alimentos LTDA

24.866.741/0001-18 Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
realização de estágio

curricular na
CONCEDENTE por
estudantes aptos,

matriculados e com

18/01/2022 a
17/01/2024

Luziânia Fabricação de
conserva de legumes

e outros vegetais
exceto palmito 
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frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

4 01/2022 Convênio
Jaepel Papéis e
embalagens SA

06.142.539/0001-61

Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
realização de estágio

curricular na
CONCEDENTE por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos

cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

07/01/2022 a
06/01/2027

Senador
Canedo

Fabricação de Papél

5 21/2021 Convênio
Sociedade Espírita

Trabalho e Esperança
- SETE

02.846.496/0001-44

Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
realização de estágio

curricular na
CONCEDENTE por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos

cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

16/12/2021 a
16/12/2026

Goiânia
Serviços de

Assistência Social
sem alojamento

6 18/2021 Convênio Fóton S.A 38.022.174/0001-28

Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
realização de estágio

curricular na
CONCEDENTE por
estudantes aptos,

matriculados e com

15/10/2021 a
15/10/2026

Luziânia

Desenvolvimento e
licenciamento de

programas de
computador não-

customizáveis
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frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

7 16/2021-SES/GO Convênio
Secretaria de Estado
de Saúde de Goiás -

SES/GO
02.529.964/0001-57

O objeto deste Convênio é
a cooperação mútua entre

os partícipes, a fim de
proporcionar a realização

de estágio curricular
obrigatório aos discentes

dos cursos técnicos
integrados da área da

saúde, ofertados pelo IFG,
mediante a aprendizagem
e participação prática junto

aos departamentos
competentes da

Concedente, de forma
supervisionada e
multidisciplinar,
objetivando o

aprimoramento técnico,
profissional, cultural e
social do estudante.

13/10/2021 a
12/10/2026

Reitoria
Administração

Pública

8 17/2021 Convênio

TPL Tudo para
Laboratórios
Importação,
Exportação,

Comércio e Locação
de Equipamentos

EIRELI

30.774.775/0002-66

Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
realização de estágio

curricular na
CONCEDENTE por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos

cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

28/09/2021 a
28/09/2026

Itumbiara

Comércio varejista de
outros produtos não

especificados
anteriormente
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áreas de formação.

9 16/2021 Convênio
Padrão Obras e

Projetos
35.106.478/0001-85

Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
realização de estágio

curricular na
CONCEDENTE por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos

cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

27/09/2021 a
27/09/2026

Jataí
Obras de

Terraplanagem

10 15/2021 Convênio
Goiás Contrutora

Ltda
02.649.127/0001-61

Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
realização de estágio

curricular na
CONCEDENTE por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos

cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

22/09/2021 a
22/09/2026

Jataí Engenharia Civil

11 031/2021-SEAD/
GO

Convênio Secretaria de Estado
da Administração -

SEAD/GO

02.476.034/0001-82 Proporcionar aos alunos,
regularmente matriculados
e com frequência efetiva
nos cursos de graduação
oferecidos pelo Instituto
Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia de
Goiás, oportunidade de
realização de estágio
extracurricular não-

12/08/2021 a
12/08/2026

Reitoria Administração
Pública
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obrigatório e remunerado
nas diversas áreas de
atuação do Estado de

Goiás.

12 Convênio nº
13/2021

Convênio Ellenco Construções
LTDA 

72.183.486/0001-51 Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
realização de estágio

curricular na
CONCEDENTE por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos

cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

16/09/2021 a
16/09/2026

Jataí Construção de
rodovias e ferrovias 

13
Convênio nº

14/2021
Convênio

Thru Solar Eficiência
Energética Ltda

23.803.005/0001-58

Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
realização de estágio

curricular na
CONCEDENTE por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos

cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

16/09/2021 a
16/09/2026

Jataí
Comércio varejista
de material elétrico.

14

Primeiro Termo
Aditivo ao

Convênio nº
24/2020

Termo aditivo
Televisão

Anhanguera
01.534.510/0001-01

Inserção da Cláusula VI -
Da Lei Geral de Proteção
de Dados - Lei nº 13.709

de 14/08/2018

29/09/2020 a
29/09/2025

Inhumas
Atividades de

Televisão aberta

15 8/1/2021-OVG Convênio Organização das
Voluntárias de Goiás

02.106.664/0001-65 A convenente
periodicamente e de

21/05/2021 a Reitoria Administração
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- OVG

acordo com sua
disponibilidade e campo

de estágio,colocará à
disposição da Conveniada
, vagas para indicação de
alunos de todos os cursos
técnicos e de graduação

que atendam às
finalidades da OVG ,

regularmente matriculados
e com frequência efetiva.

20/05/2026 Pública

16 09/2021 Convênio
Nutratta Nutrição

Animal LTDA
17.316.559/0001-28

A realização de estágio
curricular na Concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

15/04/2021 a
15/04/2026

Itumbiara
Fabricação de
alimentos para

animais

17 85/2021-UFG Convênio Universidade Federal
de Goiás - UFG

01.567.601/0001-43 Oestabelecimento de
mútua cooperação entre a

UFG e o IFG, visando,
reciprocamente, ao

oferecimento de estágio
curricular obrigatório e não

obrigatório a estudantes
regularmente matriculados
e com efetiva freqüência
nos cursos de graduação

e
cursos técnicos por elas

ofertados.

05/04/2021 a
04/04/2026

Reitoria Educação Superior
Graduação
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18 04/2021 Convênio
Construtora Neves

Maglhães
37.247.554/0001-06

Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
realização de estágio

curricular na
CONCEDENTE por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos

cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

18/01/2021 até
18/01/2026

Formosa
Construção de

edifícios

19 01/2021 Convênio J de Souza Campos 05.514.338/0001-85

Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
realização de estágio

curricular na
CONCEDENTE por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos

cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

11/01/2021 até
11/01/2026

Jataí
Comércio varejista

de materiais de
construção em geral

20 32/2020 Convênio

MINISTÉRIO
PÚBLICO DO
TRABALHO -

PROCURADORIA
REGIONAL DO

TRABALHO DA 18a
REGIÃO,

10.870.883/0001-44

Proporcionar aos alunos
regularmente

matriculados, a
oportunidade de serem

incluídos no Programa de
Estágio do Ministério

Público da União,
preparando-os para a

empregabilidade, para a
vida cidadã e para o
trabalho, por meio do

exercício de atividades

25/11/2020 a
25/11/2023

Reitoria
Administração

pública em geral
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correlatas à sua
pretendida formação

profissional, em
complementação ao
conhecimento teórico

adquirido na instituição de
ensino.

21 34/2020 Convênio
Solubio Tecnologias

Agrícolas LTDA.
16.952.307/0002-03

Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

01/12/2020 a
01/12/2025

Jataí
Fabricação de

produtos
farmoquímicos

22 28/2020 Convênio Fernando Marcelino
da Silva

18.461.666/0001-02 Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

10/11/2020 a
10/11/2025

Jataí Instalação e
manutenção elétrica 

23 37/2020 Convênio Bunge Alimentos S/A 84.046.101/0057-48

Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

17/12/2020 a
17/12/2022

Valparaíso 

Fabricação de óleos
vegetais em

bruto,exceto óleo de
milho.
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24 36/2020 Convênio
Novais e Araújo

Engenharia LTDA
27.947.656/0001-72

Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

08/12/2020 a
08/12/2025

Jataí
Instalação e

manutenção elétrica

25 33/2020 Convênio
BRWKY Energy Brazil

EIRELI 
05.936.272/0001-11

Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

25/11/2020 a
25/11/2025

Jataí
Serviços de
engenharia

26 438/2020
Contrato de

Estágio
Secretaria Municipal
de Saúde de Goiânia

37.623.352.0001-03

Cooperação mútua entre
os partícipes , no âmbito
da saúde pública,para a
concessão de campo de

estágio curricular
obrigatório e atividades
práticas de ensino aos

estudantes matriculados e
com frequência efetiva nos
cursos profissionalizantes

de nível médio,
graduação, residência e
pós-graduação ofertados

pela Cedente.

11/10/2020 a
11/10/2025

Reitoria
Adminstração

Pública em Geral

27 27/2020 Convênio Pessoa Física -
Hebert Oliveira

Santos

Pessoa Física Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,

09/11/2020 a
09/11/2025

Jataí Engenharia Civil
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matriculados e com
frequência efetiva nos

cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

28 31/2020 Convênio Pessoa Física
Gustavo Gonçalves

Silveira

Pessoa Física Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

23/11/2020 a
23/11/2025

Jataí Engenharia Civil

29 30/2020 Convênio
Realiza Engenharia

LTDA
29.365.883/0001-15

Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

01/11/2020 a
01/11/2025

Jataí Obras de alvenaria

30 29/2020 Convênio
Engplus Soluções em

Engenharia
32.856.176/0001-36

Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

11/11/2020 a
11/11/2025

Jataí
Construção de

Edíficios

31 21/2020 Convênio Universidade
Estadual de Goiás

01.112.580/0001-71 O estabelecimento de
mútua cooperação entre o

IFG e a UEG, visando,

16/09/2020 a
16/09/2025

Reitoria Educação Superior
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reciprocamente, ao
oferecimento de estágio
curricular obrigatório e o

não obrigatório aos
estudantes regularmente

matriculados e com efetiva
frequência nos cursos, por

eles ofertados

32 24/2020 Convênio
TELEVISÃO

ANHANGUERA
01.534.510/0001-01

Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

29/09/2020 a
29/09/2025

Inhumas
Atividades de

Televisão aberta

33 23/2020 Convênio
J. CAMARA &
IRMÃOS S/A

01.536.754/0001-23

Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

29/09/2020 a
29/09/2025

Inhumas
Edição integrada a

impressão de jornais
diários

34 22/2020 Convênio
Requisitos

Tecnologia ltda
08.627.719/0001-69

Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

21/09/2020 a
21/09/2025

Luziânia

Desenvolvimento e
licenciamento de

programas de
computador não-

customizáveis
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35 50/2020-Aparecida
Termo de

Cooperação
Município de

Aparecida de Goiânia
01.005.727/0001-24

o intercâmbio institucional
para a integração

curricular e a
complementação

educacional do corpo
discente de educação
superior e dos cursos

técnicos da Cooperante,
através da realização de
estágios supervisionados

(obrigatório e/ou não
obrigatórios), nos termos
da Lei nº 11.788 de 25 de

setembro de 2008".

02/09/2020 a
02/09/2025

Reitoria
Administração

Pública em geral

36 20/2020 Convênio
Prefeitura Municipal

de Luziânia
01.169.416/0001-09

Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

27/08/2020 a
27/08/2025

Luziânia
Administração

Pública em geral

37 14/2020 Convênio Ameixa Goiana Eireli 04.577.991/0001-20 Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

09/07/2020 a
09/07/2025

Inhumas Fabricação de pós
alimentício

38 19/2020 Convênio Volmaq Service Eirele 26.359.804/0001-75 Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,

12/08/2020 a
12/08/2025

Jataí Serviços combinados
de escritório e apoio
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matriculados e com
frequência efetiva nos

cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

administrativo

39 17/2020 Convênio SCJ Bionergia Ltda 10.249.419/0002-16

Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequencia efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

09/07/2020 a
09/07/2025

Itumbiara
Holdings de

instituições não-
financeiras

40 16/2020 Convênio
Organiza Engenharia
e Construções Eireli

26.092.368/0001-10

Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequencia efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

09/07/2020 a
09/07/2022

Itumbiara

Instalação e
manutenção de

sistema de geração,
transmissão e
distribuição de

energia

41 15/2020 Convênio

Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento em
Telecomunicações-

CPQD

02.641.663/0001-10

Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequencia efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

09/07/2020 a
09/07/2025

Inhumas
Tecnologia da
Informação e
comunicação

42 13/2020 Convênio UniEvangélica 01.060.102/0001-65 Estabelecimento de mútua
cooperação entre IFG e
UniEvangélica visando,

06/07/2020 a
06/07/2025

Reitoria Educação 
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reciprocamente, o
oferecimento de estágio
curricular aos estudantes

regularmente matriculados
e com efetiva frequência

nos cursos, por eles
ofertados. 

43 09/2020 Convênio
AGT LOG Logística e

Cargas Ltda
00.853.538/0111-49

Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequencia efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

12/03/2020 a
12/03/2025

Uruaçu
Transporte rodoviário

de cargas

44 08/2020 Convênio Elyrene da Costa
Silva Xavier (Prime

Eletroinfo)

34.011.849/0001-82 Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequencia efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

12/03/2020 a
12/03/2025

Uruaçu Informática

45 07/2020 Convênio
Max e Gestão

Urbanismo LTDA
14.066.232/0001-57

Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequencia efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

12/03/2020 a
12/03/2025

Jataí

Prestação de
Serviços de

Engenharia e
Incorporação
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46 06/2020 Convênio
Reider Assis Lima

EIRELI-ME
25.109.525/0001-90

Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequencia efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

11/03/2020
11/03/2025

Jataí
Serviços de
engenharia

47 05/2020
Convênio de

estágio

Elis Construções,
Terraplanagem e

transporte
00.887.714/0001-63

Realização de estágio
curricular na concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequencia efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação

11/03/2020
11/03/2025

Jataí
Construção de

Edifícios

48
Convênio n°

04/2020
Convênio

LT7 Lançamentos e
Incorporação EIRELE

35.539.848/0001-78

Realização de estágio
curricular na Concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

10/03/2020 a
10/03/2025

Formosa
Construção de

Edifícios

49
Convênio n°

001/2020
Convênio Lacerda & Sá 05.979.454/0001-70

Realização de estágio
curricular na Concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

17/01/2020 a
17/01/2024

Uruaçu
Produção de
Cosmético
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50 034/2019 Convênio LOFT contrutora 30.287.057/0001-84

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

19/12/2019 a
19/12/2024

Goiânia Construção Civil

51
Convênio n°

033/2019
Convênio

Pessoa Física Danilo
Henrique Cangussú

Prado
Pessoa Física

Realização de estágio
curricular na Concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

02/12/2019 a
02/12/2024

Jataí Engenharia Civil

52
Convênio n°

030/2019
Convênio

Itapema
Empreendimentos

Imobiliários SPE Ltda
19.330.308/0001-23

Realização de estágio
curricular na Concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

28/10/2019 a
28/10/2024

Formosa Engenharia Civil

53 Convênio nº
029/2019

Convênio Menezes e Domingos
Ltda

10.905.512/0001-50 Realização de estágio
curricular na Concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos

23/10/2019 a
23/10/2024

Jataí Comércio atacadista
de máquinas,
aparelhos e

equipamentos para
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cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.
uso agropecuário.

54
Convênio nº

022/2019
Convênio

Imobiliária e
Construtora Jataí

13.373.132/0001-00

Realização de estágio
curricular na Concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

06/09/2019 a
06/09/2024

Jataí-GO
Construção de

Edifícios

55
Convênio nº

021/2019
Convênio

R&D Engenharia
LTda

28.092.117/0001-61

Realização de estágio
curricular na Concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

06/09/2019 a
06/09/2024

Jataí-GO
Construção de

Edifícios

56 020/2019 Convênio
Padrão Engenharia,

Projetos e Obras
Eireli

28.942.680/0001-81

Realização de estágio
curricular na Concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

30/07/2019 a
30/07/2024

Jataí-GO
Obras de

Terraplanagem

57 019/2019 Convênio Carvalho Cabral e
Carvalho Eireli

15.815.790/0001-30 Realização de estágio
curricular na Concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos

30/07/2019 a
30/07/2024

Jataí-GO Obras de
Terraplanagem
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cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

58 018/2019 Convênio Indexis Soluções e
Tecnologia Ltda

17.980.501/0001-84 Realização de estágio
curricular na Concedente

por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

30/07/2019 a
30/07/2024

Jataí-GO Desenvolvimento de
programas de

computador sob
encomenda

59
PAE SEI nº
0009515-

05.2018.4.01.8006
Convênio

Justiça Federal de
Primeiro Grau em

Goiás
10.870.883/0001-44

Propiciar aos alunos de
graduação da

Conveniada, regularmente
matriculados e com
frequência efetiva, a

realização de estágio nas
instalações da

Concedente localizadas
na capital e no municípios

do Estado de Goiás.

15/07/2019 a
15/07/2024

Reitoria
Administração

pública em geral.

60 01/2019-UNB Convênio Universidade de
Brasília - UNB

00.038.174/0001-43 A UNB e o IFG poderão
prover campos de

Estágios Curriculares
Profissionais de

complementação
educacional

reciprocamente a seus
estudantes selecionados

que estejam regularmente
matriculados e inscritos

em disciplina (s) e
efetivamente frequentando

26/06/2019 a
26/06/2024

Reitoria Educação superior -
Graduação.
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Cursos de Graduação.

61 015/2019 Convênio São Salvador
Alimentos S.A

03.387.396/0001-60 Cooperação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

18/06/2019 a
18/06/2024

Inhumas Abate de aves

62 013/2019 Convênio

Instituto Chico
Mendes da

Biodiversidade -
ICMBIO

08.829.974/0001-94

Cooperação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

29/04/2019 a
29/04/2024

Águas
Lindas

Administração
pública em geral.

63 011/2019 Convênio Pré Moldados Brasil
Lajes

10.720.369.0001-22 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos

01/04/2019 a
01/04/2024

Jataí Comércio varejista
de materiais de

construção em geral
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cursos regulares da
Instituição de Ensino,

dentro das respectivas
áreas de formação.

64 010/2019 Convênio Brígida Fernandes
Gonçalves

Pessoa Física Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

01/04/2019 a
01/04/2024

Jataí Arquitetura e
Urbanismo

65 009/2019 Convênio
Anderson José de

Oliveira
Pessoa Física

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

15/03/2019
a15/03/2024

Jataí Engenharia Civil 

66 008/2019 Convênio Kez Instalações
Elétricas

08.987.359/0001-06 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por

22/02/2019 a
22/02/2024

Jataí Instalação e
Manutenção elétrica.
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estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

67 007/2019 Convênio
Móveis Morenta e
Eletrodomésticos

Ltda- Me
18.553.760/0001-91

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

19/02/2019 a
19/02/2024

Uruaçu 
Comércio varejista

de móveis

68 006/2019 Convênio
Elias Alves Naves do

Amaral Junior
27.557.665.0001/57

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

19/02/2019 a
19/02/2024

Uruaçu
Serviços de
engenharia

69 005/2019 Convênio João Henrique Lara
Pereira

Pessoa Física Participação mútua na
realização de programa

07/02/2019 a Uruaçu Engenheiro Civil
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que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

07/02/2024

70 002/2019 Convênio
Concret Engenharia

Ltda
20.395.681/0001-47

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

07/01/2019 a
07/01/2023

Uruaçu

Instalação de
sistema de

prevenção contra
incêndio.

71 001/2019 Convênio Município de Nova
Iguaçu de Goiás

33.331.661/0001-59 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

07/01/2019 a
07/01/2023

Uruaçu Administração
pública em geral.
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áreas de formação.

72 013/2018 Convênio
Secretaria de Estado

de Educação do
Distrito Federal

00.394.676/0001-07

Realização de Estágio
Curricular Obrigatório
Supervisionado, sem

remuneração, nas
Unidades Escolares da
Rede Pública de Ensino

do Distrito Federal ou nas
Unidades Administrativas

da SEEDF, para
acadêmicos regularmente
matriculados no IFG, nos

cursos de
Graduação/Licenciatura

em Matemática, Química,
Ciências Biológicas,
Ciências Sociais e
Bacharelado em

Informação.

20/12/2018 a
20/12/2022

Formosa,
Valparaíso e

Luziânia

Campo de Estágio
para Licenciaturas

73 063/2018 Convênio
Ludilene Batista

Rodrigues de Souza -
Pessoa Física

Pessoa Física

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

26/12/2018 a
23/12/2023

Uruaçu
Engenharia Civil -

Técnico em
Edificações

74 062/2018 Convênio Niqturbo Pimentel e
Moreira

07.584.868/0001-25 Participação mútua na
realização de programa

26/12/2018 a Uruaçu Serviços de
comunicação
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que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

23/12/2023 multimídia - SCM

75 061/2018 Convênio
DNS Construções e

Topografia
05.556.513/0001-05

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

26/12/2018 a
23/12/2023

Uruaçu
Obras de

Terraplanagem

76 060/2018 Convênio Município de Alto
Horizonte

33.331.604/0001-70 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

26/12/2018 a
23/12/2023

Uruaçu Administração
pública em geral
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áreas de formação.

77 058/2018 Convênio
Gráfica Oliveira

Santos LTDA
03.289.676/0001-35

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

16/11/2018 a
16/11/2023

Jataí
Serviços de

acabamentos
gráficos.

78 057/2018 Convênio
Câmara de Dirigentes
Lojistas de Anápolis

01.064.674/0001-12

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

09/11/2018 a
09/11/2023

Anápolis-GO

Atividades de
organizações
associativas
patronais e

empresariais

79 056/2018 Convênio Televisão Goyá LTDA 01.279.835/0001-95 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos

31/10/2018 a
31/10/2023

Goiânia-GO Atividades de
televisão aberta
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cursos regulares da
Instituição de Ensino,

dentro das respectivas
áreas de formação.

80 049/2018 Convênio
SHB Comércio e

Indústria de
Alimentos S.A

26.176.436/0038-11

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

10/10/2018 a
10/10/2023

Jataí Abate de aves

81 047/2018 Convênio

Sindicato Nacional
dos Servidores

Federais da
Educação Básica e
Profissional - Seção
Sindical Jataí - GO

08.236.344/0001-06

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

02/10/2018 a
02/10/2023

Jataí
Atividades de
organizações

sindicais

82 045/2018 Convênio Prefeitura Municipal
de Jataí

01.165.729/0001-80 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por

20/09/2018 a
20/09/2023

Jataí Administração
pública em geral
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estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

83 044/2018 Convênio
Julio Cesar da Silva

Dias
Pessoa Física

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

14/09/2018 a
14/09/2023

Uruaçu
Profissional de

Engenharia Civil

84 043/2018 Convênio
Peça Consultoria e

Treinamentos LTDA -
ME

21.455.862/0001-89

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

14/09/2018 a
14/09/2023

Jataí

Atividades de
consultoria em

gestão empresarial,
exceto consultoria
técnica específica

85 042/2018 Convênio Neovia Nutrição e
Saúde Animal LTDA

18.631.739/0026-15 Participação mútua na
realização de programa

14/09/2018 a Inhumas Fabricação de
alimentos para
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que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

14/09/2023 animais

86 040/2018 Convênio
Laboratório São

Bernardo
00.264.064/0001-08

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

14/08/2018 a
14/08/2023

Goiânia
Oeste

Laboratórios clínicos

87 039/2018 Convênio S S de Morais
Engenharia e

Comércio LTDA

20.419.817/0001-06 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

09/08/2018 a
09/08/2023

Uruaçu Instalação e
Manutenção elétrica.
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áreas de formação.

88 038/2018 Convênio
Prime Tecnologia -

Silva Borges e Souza
Ltda Me

21.819.029/0001-70

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

01/08/2018 a
01/08/2023

Jataí

Comércio varejista
especializado de
equipamentos e
surprimentos de

informática.

89 036/2018 Convênio Nillo Gomes Cabral Pessoa Física

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

25/07/2018 a
25/07/2023

Jataí
Engenheiro
Agronômo

90 035/2018 Convênio Prefeitura de
Serranópolis

01.343.086/0001-18 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos

18/07/2018 a
18/07/2023

Jataí Administração
pública em geral
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cursos regulares da
Instituição de Ensino,

dentro das respectivas
áreas de formação.

91 031/2018 Convênio
Carine Beatriz
Schumacher

Ragagnin
Pessoa Física

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

03/07/2018 a
03/07/2023

Jataí
Arquitetura e
Urbanismo

92 028/2018 Convênio
Indumax Service

LTDA ME
03.208.417/0001-32

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

18/06/2018 a
18/06/2023

Itumbiara
Instalação e

manutenção elétrica

93 027/2018 Convênio Leopoldo Rocha de
Oliveira Filho

Pessoa Física Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por

18/06/2018 a
18/06/2023

Jataí Profissional de
Engenharia Civil



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

                            

                                                      Atualizada: 03/03/2022 

estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

94 026/2018 Convênio
Converd Construção

Civil Eireli
02.647.165/0001-85

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

18/06/2018 a
18/06/2023

Uruaçu

Outras obras de
engenharia civil não

especificadas
anteriormente

95 025/2018 Convênio
Real Engenharia e

Segurança LTDA - ME
27.401.808/0001-37

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

14/06/2018 a
14/06/2023

Itumbiara

Comércio varejista
de outros artigos de

uso pessoal e
doméstico não
especificados
anteriormente

96 024/2018 Convênio SETAG - Engenharia
e

00.822.379/0001-15 Participação mútua na
realização de programa

14/06/2018 a Jataí Serviços de



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

                            

                                                      Atualizada: 03/03/2022 

Georreferenciamento

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

14/06/2023 engenharia

97 023/2018 Convênio
Construtora Dirce

Lopes
01.955.180/0001-28

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
estágios não obrigatórios

na Concedente por
estudantes aptos,

matriculados e com
frequência efetiva nos
cursos regulares da

Instituição de Ensino,
dentro das respectivas

áreas de formação.

18/05/2018 a
18/05/2023

Jataí
Instalações em

construções

98 021/2018 Convênio Mecol Montagens
Eletromecânicas

Condor Ltda

01.546.003/0001-05 Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
participação mútua na

realização de programa
que envolverá a prática de
estágio curricular junto à

Concedente por
estudantes aptos,

matriculados aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

08/05/2018 a
08/05/2024

Jataí Instalação e
Manutenção Elétrica.
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dentro das respectivas
áreas de formação.

99 020/2018 Convênio DMP Engenharia Ltda 15.2246151/0001-09

Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
participação mútua na

realização de programa
que envolverá a prática de
estágio curricular junto à

Concedente por
estudantes aptos,

matriculados aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

08/05/2018 a
08/05/2023

Jataí

Instalação e
manutenção elétrica.

Construção de
edíficios

100 019/2018 Convênio Javel Veículos Ltda 02.247.054/0001-81

Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
participação mútua na

realização de programa
que envolverá a prática de
estágio curricular junto à

Concedente por
estudantes aptos,

matriculados aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

02/05/2018 a
02/05/2023

Jataí
Comércio e varejo de

automóveis

101 018/2018 Convênio Edifica Engenharia e
Incorporação

29.165.787/0001-23 Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
participação mútua na

23/04/2019 a
23/04/2023

Jataí Incorporação de
empreendimento

imobiliários.
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realização de programa
que envolverá a prática de
estágio curricular junto à

Concedente por
estudantes aptos,

matriculados aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

Construção de
Edifícios. 

102 016/2018 Convênio Tony Biana Heidk Pessoa Física

Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
participação mútua na

realização de programa
que envolverá a prática de
estágio curricular junto à

Concedente por
estudantes aptos,

matriculados aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

16/04/2018 a
16/04/2023

Formosa
Arquitetura e
Urbanismo

103 015/2018 Convênio Instituto Tecnológico
de Goiás em Artes

Basileu França.

08.295.673/0001-28 Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
participação mútua na

realização de programa
que envolverá a prática de
estágio curricular junto à

Concedente por
estudantes aptos,

matriculados aptos,

12/04/2018 a
12/04/2023

Todos os
câmpus

Atividades de
associações de

defesa de direitos
sociais
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matriculados e com
frequência efetiva nos

cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

104 014/2018 Convênio
Centro de Formação
Profissional Espósito

Ltda.
10.247.834/0001-50

Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
participação mútua na

realização de programa
que envolverá a prática de
estágio curricular junto à

Concedente por
estudantes aptos,

matriculados aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

10/04/2018 a
10/04/2023

Jataí
Preparação de

Cursos
Profissionalizantes.

105 013/2018 Convênio
Interdigytal Produtos
de Informática LTDA

ME
09.150.868/0001-42

Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
participação mútua na

realização de programa
que envolverá a prática de
estágio curricular junto à

Concedente por
estudantes aptos,

matriculados aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

06/04/2018 a
06/04/2023

Uruaçu

Comércio varejista
especializado de
equipamentos e
surprimentos de

informática.
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106 010/2018 Convênio
Tecnoesse Indústria

e Comércio LTDA
02.430.410/0001-06

Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
participação mútua na

realização de programa
que envolverá a prática de
estágio curricular junto à

Concedente por
estudantes aptos,

matriculados aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

15/03/2018 a
15/03/2023

Jataí
Fabricação de

estruturas metálicas

107 009/2018 Convênio
Heloyse Geralda

Rezende Silva
Pessoa Física

Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
participação mútua na

realização de programa
que envolverá a prática de
estágio curricular junto à

Concedente por
estudantes aptos,

matriculados aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

07/03/2018 a
07/03/2023

Uruaçu
Profissional da área

de Arquitetura e
Urbanismo

108 007/2018 Convênio Foco Sistemas e
Consultoria LTDA

29.691.109/0001-02 Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
participação mútua na

realização de programa
que envolverá a prática de
estágio curricular junto à

01/03/2018 a
01/03/2023

Uruaçu Desenvolvimento de
programas de

computador sob
encomenda
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Concedente por
estudantes aptos,

matriculados aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

109 006/2018 Convênio
Metalcom - Produtos
Metálicos e Comércio

LTDA
25.011.875/0001-10

Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
participação mútua na

realização de programa
que envolverá a prática de
estágio curricular junto à

Concedente por
estudantes aptos,

matriculados aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

27/02/2018 a
27/02/2023

Jataí-GO
Fabricação de

estruturas metálicas

110 004/2018 Convênio Prefeitura Municipal
de São Luiz do Norte

25.043.639/0001-85 Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
participação mútua na

realização de programa
que envolverá a prática de
estágio curricular junto à

Concedente por
estudantes aptos,

matriculados aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

02/02/2018 a
02/02/2023

Uruaçu Administração
pública em geral
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dentro das respectivas
áreas de formação.

111 003/2018 Convênio
Abrigo dos Idosos

São Vicente de Paulo
86.840.378/0001-19

Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
participação mútua na

realização de programa
que envolverá a prática de
estágio curricular junto à

Concedente por
estudantes aptos,

matriculados aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

30/01/2018 a
30/01/2023

Goiânia
Oeste

Albergues
assistenciais

112 002/2018 Convênio
4D Arquitetura Ltda -

ME
27.666.157/0001-07

Constitui objeto deste
Termo de Convênio a
participação mútua na

realização de programa
que envolverá a prática de
estágio curricular junto à

Concedente por
estudantes aptos,

matriculados aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

16/01/2018 a
16/01/2023

Formosa
Serviços de
arquitetura

113 099/2017 Convênio Laticinio Mara Rosa
LTDA

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de

20/12/2017 a
20/12/2022

Uruaçu Fabricação de
laticínios
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Estágio Curricular
obrigatório e não-

obrigatório na concedente,
por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

114 098/2017 Convênio
Federal Construtora

Eirelli-ME
23.156.990/0001-57

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
Estágio Curricular
obrigatório e não-

obrigatório na concedente,
por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

27/11/2017 a
27/11/2022

Uruaçu
Construção de

rodovias e ferrovias 

115 097/2017 Convênio

Centro Regional de
Ciências Nucleares
do Centro Oeste -

CRCN-CO

00.402552/0009-83

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
Estágio Curricular
obrigatório e não-

obrigatório na concedente,
por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

17/11/2017 a
17/11/2022

Goiânia

Regulação das
atividades

econômicas.
Pesquisa e

desenvolvimento
experimental em
ciências físicas e

naturais
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116 095/2017 Convênio
Parafusos Comércio

Varejista e Cia Eirelli -
ME

28.219.164/0001-23

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
Estágio Curricular
obrigatório e não-

obrigatório na concedente,
por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas de formação.

31/10/2017 a
31/10/2022

Uruaçu
Comércio varejista

de ferragens e
ferramentas

117 094/2017 Convênio
Antônio Carlos
Carvalho Vilela

Pessoa Física

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
Estágio Curricular
obrigatório e não-

obrigatório na concedente,
por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas

31/10/2017 a
31/10/2022

Jataí
Profissional de

Engenharia Florestal

118 093/2017 Convênio Nova NCB
Empreendimentos e
Participações EIRELI

01.151.503/0001-20 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
Estágio Curricular
obrigatório e não-

obrigatório na concedente,
por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

31/08/2017 a
31/08/2022

Formosa Serviços combinados
de escritório e apoio

administrativo
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dentro das respectivas
áreas

119 092/2017 Convênio
Silas Negreiros da

Cunha
Pessoa Física

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a prática de
Estágio Curricular
obrigatório e não-

obrigatório na concedente,
por estudantes aptos,
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,
dentro das respectivas

áreas

21/09/2017 a
21/09/2022

Formosa
Engenharia Civil -

Técnico em
Edificações

120 002/2017 Convênio

Município de Goiânia,
por intermédio da

Secretaria Municipal
de Administração

17.577.524/0001-42

Estabelecer mútua
cooperação entre a
CONVENENTE e o

CONVENIADO, com
vistas á concessão de

estágio curricular
obrigatório não

remunerado no Município
de Goiânia.

25/07/2017 a
25/07/2022

Goiânia
Administração

pública em geral

121 090/2017 Convênio Cooperativa Centro
Comercial do

Agronegocio de
Jataí-CC

27.057.910/0001-67 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

21/09/2017 a
21/09/2022

Goiânia Construção de
Edifícios



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

                            

                                                      Atualizada: 03/03/2022 

dentro das respectivas
áreas de formação.

122 089/2017 Convênio
Centro de Educação

Serra da Mesa LTDA -
CESEM - FASEM

05.995.086/0001-53

Mútua cooperação entre o
IFG e a FASEM, visando,

reciprocamente, ao
oferecimento de estágio

curricular obrigatório e não
obrigatório a estudantes

regularmente matriculados
e com efetiva frequência

nos cursos técnicos,
superiores e de

graduação, por eles
ofertados.

29/09/2017 a
29/09/2022

Uruaçu
Educação superior -

pós graduação e
extensão

123 087/2017 Convênio
Instituto de Pós-

graduação e
graduação/IPOG

04.688.977/0001-02

Mútua cooperação entre o
IFG e IPOG, visando,
reciprocamente, ao

oferecimento de estágio
curricular obrigatório e não

obrigatório a estudantes
regularmente matriculados
e com efetiva frequência

nos cursos técnicos,
superiores e de

graduação, por eles
ofertados.

15/09/2017 a
15/09/2022

Todos os
câmpus

Educação superior -
graduação e pós

graduação

124 086/2017 Convênio Hidrogoiás Hidrologia
e Planejamento
Ambiental LTDA

03.626.597/0001-72 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos

28/08/2017 a
28/08/2022

Goiânia Serviços de
agronomia e de
consultoria às

atividades agrícolas
e pecuárias.
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cursos regulares do IFG,
aptos a realizar o

programa de estágio,
dentro das respectivas

áreas de formação.

125 085/2017 Convênio
Aline Santos Anjo

Reis
Pessoa Física

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

05/09/2017 a
05/09/2022

Jataí
Profissional da área

de Arquitetura e
Urbanismo

126 083/2017 Convênio Cristiane Raimann Pessoa Física

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

14/08/2017 a
14/08/2022

Jataí
Profissional da área

de Arquitetura e
Urbanismo

127 082/2017 Convênio Invivo Nutrição
Animal LTDA

06.066.837/0011-91 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

25/08/2017 a
25/08/2022

Inhumas Fabricação de
alimentos para

animais.
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alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

128 078/2017
Acordo de

Cooperação
Técnica

Agência Brasil
Central - ABC

03.520.902/0001-47

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

28/08/2017 a
28/08/2022

Todos os
câmpus

Administração
pública em geral

129 077/2017 Convênio
Murilo de Moura e

Silva
034.181.171-80

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

21/08/2017 a
21/08/2022

Uruaçu
Profissional de

Engenharia Civil

130 076/2017 Convênio Sun Foods 03.620.558/0001-68 Participação mútua na 11/08/2017 a Inhumas Cultivo de outras
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Agroindustrial Centro
Oeste Ltda

realização de programa
que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

11/08/2022

plantas de lavoura
permanente não

especificadas
anteriormente;

Atividades de apoio à
agricultura não
especificadas
anteriormente;

Atividades de apoio à
pecuária não
especificadas
anteriormente

131 075/2017 Convênio
Casa de Carne e

Mercearia 3 Irmãos
Ltda

21.211.778/0001-10

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

11/08/2017 a
11/08/2022

Inhumas

Comércio varejista
de mercadorias em

geral, com
predominância de

produtos alimentícios
- minimercados,

mercearias e
armazéns.

132 074/2017 Convênio Tes engenharia Ltda 26.278.019/0001-98 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

07/08/2017 a
07/08/2022

Jataí Construção de
edifícios; Obras de

terraplanagem;
Construção de redes
de abastecimento de

água, coleta de
esgoto e construções

correlatas, exceto
obras de irrigação;

Serviços de
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dentro das respectivas
áreas de formação.

arquitetura.

133 073/2017 Convênio Ordenha Mais Leite 22.739.683/0001-36

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

07/08/2017 a
07/08/2022

Jataí

Comércio varejista
de material elétrico;

Manutenção e
reparação de
máquinas e

equipamentos para
agricultura e

pecuária.

134 035/2017 Convênio
Secretaria de Estado
de Educação, Cultura
e Esporte - SEDUCE

01.409.705/0001-20

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

07/07/2017 a
07/07/2022

Todos os
câmpus

Administração
pública estadual

135 072/2017 Convênio Programando o
Futuro

05.014.680/0001-16 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos

24/07/2017 a
24/07/2022

Valparaíso
de Goiás

Atividades de
associações de

defesa de direitos
sociais
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cursos regulares do IFG,
aptos a realizar o

programa de estágio,
dentro das respectivas

áreas de formação.

136 071/2017 Convênio
Wesley Jean Luiz

Pedrosa 01755776179
12.122.001/0001-98

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

24/07/2017 a
24/07/2022

Inhumas

Comércio varejista
especializado de
equipamentos e
suprimentos de

informática

137 070/2017 Convênio
Avante Engenharia e
Consultoria LTDA –

EPP
17.745.269/0001-08

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

19/07/2017 a
19/07/2022

Jataí
Construção de

edifícios

138 068/2017 Convênio Eduardo Craslei Leal
Pizzaria ME

08.748.553/0001-39 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

12/07/2017 a
12/07/2022

Inhumas Comércio varejista
de outros produtos
não especificados

anteriormente.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

                            

                                                      Atualizada: 03/03/2022 

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

Lanchonetes, casas
de chá, de sucos e

similares.

139 067/2017 Convênio
Armazém da

Decoração LTDA
02.402.111/0001-50

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

12/07/2017 a
12/07/2022

Aparecida de
Goiânia

Comércio varejista
de móveis

140 066/2017 Convênio
Washington
Matsuyoshi

Yamamoto - ME
11.489.827/0001-27

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

04/07/2017 a
04/07/2022

Jataí
Treinamento em

informática.

141 065/2017 Convênio BD Solar LTDA - ME 26.211.613/0001-61 Participação mútua na 04/07/2017 a Jataí Comércio varejista
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realização de programa
que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

04/07/2022

de outros artigos de
uso pessoal e
doméstico não
especificados
anteriormente.

142 064/2017 Convênio
Heverton Matsuy

Pacheco
Pessoa Física

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

26/06/2017 a
26/06/2022

Formosa
Profissional de

Engenharia Civil

143 002/2017/
EMATER

Convênio Agência Goiana de
Assistência Técnica,

Extensão Rural e
Pesquisa

Agropecuária -
EMATER/GO

13.232.306/0001-15 Proporcionar aos
estudantes regularmente

matriculados e com
frequência efetiva nos

cursos de Técnico
Integrado em Meio
Ambiente, Técnico

Integrado em
Agroecologia e

Licenciatura em Biologia e
Química pelo IFG,

23/06/2017 a
23/06/2022

Todos os
câmpus

Administração
pública em geral
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oportunidade de estágio
obrigatório curricular nas

diversas áreas de atuação
nas unidades da

concedente.

144 061/2017 Convênio
Mathias Cesar de

Assis - ME
01.034.483/0001-08

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

20/06/2017 a
20/06/2022

Inhumas

Comércio varejista
especalizado de
equipamentos e
suprimentos de

informática.

145 060/2017 Convênio
Sirlon de Aquino

Piedade 91843138115
17.344.786/0001-67

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

09/06/2017 a
09/06/2022

Caturaí

Fabricação de
produtos de padaria

e confeitaria com
predominância de
produção própria. 

146 058/2017 Convênio La Nura Ind e Com de
Cosméticos LTDA-ME

07.213.487/0001-30 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

05/06/2017 a
05/06/2022

Inhumas Fabricação de
cosméticos, produtos
de perfumaria e de
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alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

higiene pessoal.

147 057/2017 Convênio
Residencial Ilha de

Capri
26.309.064/0001-62

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

05/06/2017 a
05/06/2022

Jataí
Condomínios

prediais

148 056/2017 Convênio
Hidrosolo Ambiental

LTDA ME
03.681.783/0001-04

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

29/05/2017 a
29/05/2022

Formosa
Serviços combinados
de escritório e apoio

administrativo
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149 055/2017 Convênio
Essencial Pharma

Eireli ME
17.552.991/0001-18

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

29/05/2017 a
29/05/2022

Inhumas

Fabricação de
medicamentos

alopáticos para uso
humano

150 054/2017 Convênio Terra Equipamentos
de Informática LTDA

07.750.692/0001-34 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

26/05/2017 a
26/05/2022

Uruaçu Comércio varejista
especializado de
equipamentos e
suprimentos de

informática

151 053/2017 Convênio Augusto Machado
Engenharia e

Serviços - EIRELLI

27.215.349/0001-05 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

22/05/2017 a
22/05/2022

Jataí Construção de
edifícios
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dentro das respectivas
áreas de formação.

152 052/2017 Convênio
VM - Geoplan Geo-

Projetos - LTDA - ME
22.698.116/0001-89

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

19/05/2017 a
19/05/2022

Formosa

Serviços de
cartografia,
topografia e
geodésia.

153 051/2017 Convênio Bruno Paniago Lima Pessoa Física

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

19/05/2017 a
19/05/2022

Jataí
Profissional de

Engenharia Civil

154 050/2017 Convênio Colégio da Polícia
Militar de Goiás de

Itauçu

00.671.400/0001-29 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos

19/05/2017 a
19/05/2022

Inhumas Oferta de ensino
fundamental.
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cursos regulares do IFG,
aptos a realizar o

programa de estágio,
dentro das respectivas

áreas de formação.

155 049/2017 Convênio JSM Construções,
Incorporação e
Comércio LTDA

08.794.258/0001-19 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

27/04/2017 a
27/04/2022

Jataí Construção de
edifícios

156 047/2017 Convênio
Artisanale Confeitaria

LTDA - ME
23.484.250/0001-40

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

15/05/2017 a
15/05/2022

Inhumas

Fabricação de
produtos de padaria

e confeitaria com
predominância de
produção própria. 

157 046/2017 Convênio Instituto de Ensino
Superior de Itumbiara

- ILES/ULBRA

88.332.580/0028-85 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

12/05/2017 a
12/05/2022

Itumbiara Educação superior -
graduação
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alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

158 045/2017 Convênio Prefeitura Municipal
de Uruaçu

01.219.807/0001-82 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

10/05/2017 a
10/05/2022

Uruaçu Administração
pública em geral.

159 044/2017 Convênio
Tecnomídia

Informática Limitada -
ME

02.790.015/0001-26

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

10/05/2017 a
10/05/2022

Inhumas

Comércio varejista
especializado de
equipamentos e
suprimentos de

informática
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160 043/2017 Convênio
Indústria e Comércio
de Carnes Boi Brasil

LTDA - EM
04.603.630/0001-01

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

10/05/2017 a
10/05/2022

Inhumas
Frigorífico - abate de

bovinos.

161 042/2017 Convênio M.W.S - Madeira e
Materiais para

Construção LTDA

01.704.725/0001-23 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

09/05/2017 a
09/05/2022

Inhumas Comércio atacadista
de materiais de

construção em geral.

162 041/2017 Convênio Mix Indústria e
Comércio de Cereais

LTDA

08.647.384/0001-40 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

09/05/2017 a
09/05/2022

Inhumas Fabricação de
farinha de milho e
derivados, exceto

óleos de milho.
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dentro das respectivas
áreas de formação.

163 040/2017 Convênio
Nativa Laboratório de

Análises Agrícolas
LTDA - ME

06.049.933/0001-50

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

04/05/2017 a
04/05/2022

Formosa

Serviços de
agronomia e de
consultoria às

atividades agrícolas
e pecuárias.

164 038/2017 Convênio
Evidence Arquitetura
e Engenharia LTDA -

ME
15.130.741/0001-64

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

03/05/2017 a
03/05/2022

Jataí
Serviços de
arquitetura e
engenharia.

165 037/2017 Convênio IACO Agrícola S/A 07.895.728/0001-78 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos

28/03/2017 a
28/03/2022

Itumbiara Fabricação de álcool 
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cursos regulares do IFG,
aptos a realizar o

programa de estágio,
dentro das respectivas

áreas de formação.

166 035/2017 Convênio Paulo Fernando de
Souza

Pessoa Física Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

24/04/2017 a
24/04/2022

Jataí Profissional de
Engenharia Civil

167 034/2017 Convênio
Olhar Digital

Tecnologia LTDA
12.208.380/0001-33

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

24/04/2017 a
24/04/2022

Uruaçu
Serviços de

comunicação
multimídia - SCM

168 033/2017 Convênio Mago Engenharia 21.752.655/0001-96 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

24/04/2017 a
24/04/2022

Uruaçu Serviços de
engenharia
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alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

169 032/2017 Convênio

Arte Farmacêutica -
Farmácia de

Manipulação e
Homeopatia LTDA -

ME

05.568.631/0001-25

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

24/04/2017 a
24/04/2022

Inhumas

Comércio varejista
de produtos

farmacêuticos
homeopáticos

170 031/2017 Convênio
CIAL - Comércio e

Indústria de
Alimentos LTDA

00.055.699/0001-97

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

10/04/2017 a
10/04/2022

Goiânia
Oeste

Fornecimento de
alimentos

preparados
preponderantemente

para empresas
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171 030/2017 Convênio
L. de Lima Ribeiro -

Singular
09.479.901/0001-82

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

10/04/2017 a
10/04/2022

Uruaçu

Reparação e
manutenção de

computadores e de
equipamentos

periféricos

172 029/2017 Convênio
Engec Construtora

Eireli - ME
01.489.772/0001-00

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

22/03/2017 a
22/03/2022

Aparecida de
Goiânia

Construção de
edifícios

173 028/2017 Convênio M. R. de Almeida - O
Moreno - ME

04.885.627/0001-28 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

05/04/2017 a
05/04/2022

Inhumas Atividades de
contabilidade
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dentro das respectivas
áreas de formação.

174 027/2017 Convênio
Centro Educacional
Conexão Serra da

Mesa
13.975.331/0001-99

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

21/03/2017 a
21/03/2022

Uruaçu

Oferta de ensino
fundamental, médio,
técnico, tecnológico
educação superior,
sendo graduação e

pós graduação e
cursos preparatórios

para concursos.

175 026/2017 Convênio Amanda Mendes
Magalhães

25.065.435/0001-45 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

28/03/2017 a
28/03/2022

Inhumas Fabricação de
produtos de

panificação industrial

176 025/2017 Convênio Panificadora Paulista
Limitada - ME

00.899.583/0001-34 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos

28/03/2017 a
28/03/2022

Inhumas Fabricação de
produtos de padaria

e confeitaria com
predominância de
produção própria
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cursos regulares do IFG,
aptos a realizar o

programa de estágio,
dentro das respectivas

áreas de formação.

177 024/2017 Convênio Qualitech Engenharia 09.438.175/0001-50

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

28/03/2017 a
28/03/2022

Uruaçu
Serviços de
engenharia

178 023/2017 Convênio Tecfort Segurança
Patrimonial e
Informática

24.696.918/0001-85 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

17/03/2017 a
17/03/2022

Uruaçu Informática,
eletrônica e comércio

varejista de
equipamentos de

escritório.

179 021/2017 Convênio Instituto Bertran
Fleury

06.033.689/0001-37 Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

24/03/2017 a
24/03/2022

Cidade de
Goiás

Atividades de
associações de

defesa de direitos
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alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

sociais

180 020/2017 Convênio
Vibraz Panificadora e
Lanchonete Limitada

- ME
37.269.354/0001-46

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

24/03/2017 a
24/03/2022

Inhumas

Fabricação de
produtos de padaria

e confeitaria com
predominância de
produção própria 

181 019/2017 Convênio Wesley Ricarte Pessoa Física Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

23/03/2017 a
23/03/2022

Aparecida de
Goiânia

Profissional de
Engenharia Civil



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

                            

                                                      Atualizada: 03/03/2022 

182 016/2017 Convênio Gabriela Silva Lima Pessoa Física

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

13/03/2017 a
13/03/2022

Jataí
Profissional de
arquitetura e
urbanismo

183 015/2017 Convênio
Volos Engenharia

LTDA
21.842.032/0001-04

Participação mútua na
realização de programa

que envolverá a realização
de Estágio Curricular, por

alunos regularmente
matriculados e com

frequência efetiva nos
cursos regulares do IFG,

aptos a realizar o
programa de estágio,

dentro das respectivas
áreas de formação.

08/03/2017 a
08/03/2022

Aparecida de
Goiânia

Serviços de
engenharia


