
Processo nº Tipo de Ajuste Partícipe(s) Data da Vigente até

23100.003063/2015-80 Protocolo de Cooperação Técnica
CNPq - Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico
29/09/2008 indeterminada

23100.000662/2009-01 Termo de Compromisso
CAPES - Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 18/06/2009 indeterminada

Tem por objetivo a atuação conjunta do CNPq e da Instituição, visando propiciar o atendimento da estraté gia de governo na realização de projetos de pesquisa científica, tecnológica e/ou de 

inovação.

Considerando a necessidade e a possibilidade de oferecer acesso a publicações eletrônicas científicas e tecnológicas internacionais nacionais relativas às Bases de Dados SciFinder Scholar,

ASTM Standards Worldwide, Journal of Citation Reports, e da publicações dos editores Nature, Elsevier e Wiley-Blackwell através do Portal da Capes aos integrantes de seus

programa acadêmicos, os benefícios diretos e imediatos para seus professores, pesquisadores e alunos, em termos de qualidade produtividade, que advêm do acesso a publicações eletrônicas

disponíveis através de suas estações de trabalho e a necessidade de participar do planejamento e da execução de ações de forma articulada, para que os serviços possam ser oferecidos nas

melhore condições possíveis de custo e facilidade de uso.

23100.000039/2011-65 Termo de Adesão ao Convênio Andifes e Banco Santander (Brasil) 17/02/2011 indeterminada

23100.000840/2011-19 Protocolo de Intenções CRM - Companhia Riograndense de Mineração 01/07/2011 indeterminada

23100.000893/2011-21 Protocolo de Intenções
FDRH - Fundação para o

Desenvolvimento de Recursos Humanos, Estado do RS e 29/07/2011 indeterminada

23100.003159/2015-48 Convênio
Instituições Federais de Ensino

Superior - no âmbito da ANDIFES
26/10/2011 indeterminada

Resolve firmar o presente Termo de Adesão para ADERIR ao Convênio para Apoiar o Programa ANDIFES e Bolsas de Mobilidad Estudantil referido no item IV acima, destinado a

alunos  de  gradua  ç  ã  o  das  institui  ç  õ  es  de  ensino  superior  que  aderirem ao mencionado programa, de acordo com os termos e condições que seguem: (cláusula 1ª, 2ª, 3ª e 4ª).

As partes firmat á rias se comprometem, observadas as formalidades administrativas e legais, a firmar um futuro ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, tendo por objeto conjugar

esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento, no que se refere à pesquisa, ensino e extensão, sobretudo nas áreas científica, cultural e tecnológica, compartilhando, se for o

caso, recurso materiais, financeiros e recursos humanos, tendo como cerne a troca de experiência e a realização de trabalhos conjuntos entre seu técnicos, pesquisadores, professores e alunos.

O presente ajuste tem por objeto estabelecer as bases gerais voltadas ao desenvolvimento da Rede Escola de Governo que deverá compreender um Sistema Integrado de Formação Continuada

na Administração Pública.

O presente convênio tem como objetivo regular a relação de reciprocidade entre as signatárias no que se refere a mobilidade dos discentes de graduação, criando, para tanto, o

23100.001681/2012-42 Termo de Cooperação FINEP 04.13.0011-00 Ref 0128/12 17/01/2013 17/01/2020
doravante  denominado  Programa  Andifes  de  Mobilidade  Estudantil,  a  fim  de fomentar a mútua cooperação técnico-científica entre as IFES.

Execução do Projeto Intitulado: "Consolidação de Infraestrutura Multiusuária de Pesquisa e Pós-Graduação na UNIPAMPA - Fase II"



23100.000040/2011-90 Termo de Cooperação FINEP 04.11.0138.00 Ref. 1230/10 28/04/2011 28/04/2020

23100.002469/2018-98 Acordo de Cooperação Associação Comercial e Industrial de Itaqui 16/10/2018 17/10/2022

23100.017220/2019-68 Acordo de Cooperação IFSUL 28/04/2020 28/04/2024

23100.002031/2015-67 Convênio UFCSPA/UFRGS/UFPEL/UNIPAMPA 29/09/2016 29/09/2022

O presente Acordo tem como objetivo conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, cultural e

tecnológica, compartilhando recursos materiais, financeiros e humanos com especial intenção em conjugar esforços mútuos para edição da Revista Educar Mais, vinculada ao IFSul.

Transfer ência de recursos financeiros, pela Concedente ao Acordante, para a execução do Projeto Intitulado "Implementação do Centro de Tecnologia em Pesca e Aquicultura da Bacia do

Rio Uruguai - Pampa Brasileiro", doravante denominado Projeto descrito no Plano de Trabalho, o qual integra esse termo de cooperação, independentemente de qualquer transcrição.

Ref.1230/10

O presente Acordo tem como objetivo conjugar esforços visando a realização de atividades de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, cultural e social, através do estabelecimento e

realização das atividades do Ambulatório de Nutrição da UNIPAMPA.

O Desenvolvimento do projeto “Desenvolvimento de formulações de base Nanotecnológica para a entrega de sequências de RNA dE interferência para a Ecto-5- nucleotidase/CD73 com

aplicação  no  tratamento  de  câncer”,  a  ser  realizado  pela  UFCSPA,  UFRGS, UFPEL e UNIPAMPA.

23100.002595/2017-61 Acordo de Cooperação Municípo de São Gabriel 06/02/2018 06/02/2022

23100.002816/2017-00 Acordo de Cooperação 6º BECmb 06/02/2018 06/02/2022

23100.002173/2017-96 Acordo de Cooperação Município de Bagé 24/10/2017 24/10/2022

23100.002688/2017-96 Protocolo de Intenções Corsan 08/02/2018 08/01/2023

23100.000431/2012-95
Acordo de Proteção Intelectual e 

Exploração Comercial de Tecnologia
FUB - Fundação Universidade de Brasília 23/08/2013 23/08/2023

Tem como objetivo conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extenção nas áreas científica, cultural e tecnológica, bem como

na execução de serviços e projetos de engenharia de forma a compartilhar recursos, tanto materiais quanto humanos.

Tem como objetivo estimular tratativas entre os órgãos que compõem as entidades partícipes para, mediante, necessariamente convênios futuros, estabelecerem uma forma de colaboração

recíproca entre as instituições signatárias, com a finalidade de promover capacitação, consultorias, serviços tecnológicos, estudos e projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação, de

processos e produtos, nas áreas de atuação das instituições

O presente acordo tem por objetivo reconhecer reciprocamente a participação efetiva das acordantes no desenvolvimento de tecnologia intitulada "Compostos Derivados do Núcleo

Benzotiadiazola, seu Processo de Obtenção e suas Aplicações na Marcação Seletiva de Ácidos Nucléicos", bem como a consequente cotitularidade sobre a mesma e regular a sua exploração

comercial.

aplicação  no  tratamento  de  câncer”,  a  ser  realizado  pela  UFCSPA,  UFRGS, UFPEL e UNIPAMPA.

Tem como objetivo conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, cultural e tecnológica,

compartilhando recursos materiais e humanos.

O presente Acordo tem como objetivo conjugar esfor ços visando o desenvolvimento e o m útuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, cultural e

tecnológica, compartilhando recursos materiais, financeiros e humano com especial intenção em articular ações integradas que valorizem e promovam o estado da cultura, em suas diversas

manifestaçõe artísticas, no Município de Bagé.

23100.001108/2017-43 Acordo de Cooperação IFFarroupilha 05/09/2018 05/09/2023
Tem por objeto fornecer projetos de engenharia para o IFFAR, através do projeto de extensão de Unipampa denominado Escritório Modelo de Engenharia Civil, promovendo assim a

formação  complementar aos academicos do Curso de Engenharia   Civil na  área de elaboração de projetos de engenharia.

comercial.



23100.003499/2018-11 Termo de Cooperação UFCSPA 22/02/2019 22/02/2023

23100.003139/2018-10 Acordo de Cooperação UERGS 30/04/2019 29/04/2024

23100.001129/2017-69 Acordo de Cooperação Técnica
Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão
09/02/2017 09/02/2022

TRE/RS - Tribunal Regional Eleitoral Itaqui 02/08/2018 01/08/2023
TRE/RS - Tribunal Regional Eleitoral Dom Pedrito 13/12/2018 12/12/2023

23100.001859/2019-21 Acordo de Cooperação Hospital Santa Casa de Uruguaiana 30/12/2019 30/12/2024

O objeto deste Termo consiste na cooperação para compartilhamento de soluções em tecnologia de informações entre os partícipes, para utilização exclusiva no desenvolvimento de suas

respectivas funções institucionais

O presente Acordo tem como objetivo conjugar esforços visando a implantação, o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica,

cultural e tecnológica, compartilhando recursos materiais e humano em especial para a oferta conjunta do curso de extensão denominado: Aprendizagens interculturais: produção de sentidos

na Educação Básica.

A sessão de direito de uso do software Sistema Eletônico de Informações (SEI), nos termos do artigo 11, da Portaria conjunta nº3, de 16/12/2014, criado pelo TRF da 4ª Região, para a

realização do processo administrativo em meio eletrônico na UNIPAMPA.

23100.001822/2018-12 Acordo de Cooperação

O presente instrumento de convênio term por objetivo a implementação do Projeto Mesário-Universitário, cujo escopo é propicia aos estudantes da conveniada, regularmente matriculados,

atuação  direta  em  atividades  pertinentes  ao  exercí cio  da  democracia atuando como mesários, função essencial ao desenvolvimento e à lisura do pleito eleitoral.

23100.001859/2019-21 Acordo de Cooperação Hospital Santa Casa de Uruguaiana 30/12/2019 30/12/2024

23100.022310/2019-71 Acordo de Cooperação Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais e de Saneamento 10/03/2020 SUSPENSO

23100.019465/2019-20 Acordo de Cooperação Tribunal Regional Eleitoral - RS 02/04/2020 01/04/2025

23100.014448/2019-04 Acordo de Cooperação Prefeitura Municipal de Rosário do Sul 20/04/2020 20/04/2024

23100.013049/2019-18 Acordo de Cooperação Instituto Histórico e Geográfico de Jaguarão 04/06/2020 04/06/2022

O presente instrumento tem por objeto a implantação do Projeto Mesário-Universitário no Campus Alegrete, cujo escopo é propicia aos estudantes da UNIPAMPA, regularmente

matriculados,  atuação  direta  em  atividades  pertinentes  ao  exercício  da  democracia atuando como mesários, função essencial ao desenvolvimento e à lisura do pleito eleitoral.

O presente Acordo tem como objetivo conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização da pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica,

cultural e tecnológica, compartilhando recursos materiais, financeiros e humanos com especial intenção de qualificar os trabalhos no Município voltados ao meio ambiente, arborização,

produção florestal, agropecuária agroindustrial, por meio de ações conjuntas, oportunizando a atuação prática aos discentes.

O presente Acordo tem como objetivo conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica,

cultural e tecnológica, compartilhando recursos materiais, financeiros e humanos com especial intenção em catalogar e digitalizar o acervo de periódicos e demais documentos de interesse

Conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas área científica, cultural e tecnológica, compartilhando

recursos  materiais,  financeiros  e  humanos  com especial  intenção  em  auxiliar  n organização do 3º Congresso Sul-Americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade.

O presente acordo tem por finalidade estabelecer a formalização das atividades práticas dos Programas de Residência em Saúde da Universidade Federal do Pampa desenvolvidas no

HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA. 

cultural e tecnológica, compartilhando recursos materiais, financeiros e humanos com especial intenção em catalogar e digitalizar o acervo de periódicos e demais documentos de interesse

histórico do Instituto Histórico e Geográfico de Jaguarão, assim como disponibilizar o acervo digitalizado para o próprio instituto, na forma de mídia física de armazenamento, e a

Universidade Federal do Pampa, a qual poderá alocar o acervo digitalizado para consulta física local na biblioteca do campus Jaguarão da mesma universidade, e em um sítio eletrônico na

rede mundial de computadores, de domínio da  Universidade Federal do Pampa.



23100.007205/2020-45 Convênio Banco Santander 21/08/2020 31/12/2021

23100.005447/2020-02 Termo de Cooperação Técnica Banco do Brasil 10/11/2020 10/11/2025

23100.009410/2020-45 Convênio Sebrae 03/12/2020 01/07/2022

O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pelo BANCO, dos critérios para abertura de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, destinado a

abrigar os recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços dos contratos firmados pela UNIPAMPA, bem como viabilizar o acesso da UNIPAMPA

aos saldos e extratos de todos os “Eventos”.

Os  Programas  abaixo  indicados,  doravante  denominado  apenas  Programas,  farão  parte  integrante  deste  Convênio,  conforme condições previstas nos respectivos anexos.

 Anexo Programa de Bolsas Santander Graduação - Objetivos: Este instrumento tem como objetivo fundamental, contribuir, através do apoio financeiro, para que os estudantes de

cursos técnicos, de graduação ou pós-graduação, nas modalidades presencial ou Ensino à Distância (EAD) das IES conveniadas tenham oportunidade de dar continuidade aos estudos,

incrementando a qualidade de formação acadêmica.

 Anexo Programa de Bolsas Santander Ibero Americanas - Edição 2020 - Objetivos: Este instrumento tem como objetivo propiciar, através do intercâmbio de estudantes de cursos técnicos,

de graduação ou pós-graduação, nas modalidades presencial ou Ensino à Distância (EAD) de instituições de ensino brasileiras, portuguesas, espanholas, argentinas, chilenas,

colombianas, mexicanas, porto- riquenhas, peruanas e uruguaias para incrementar a qualidade da formação dos alunos.

23100.009410/2020-45 Convênio Sebrae 03/12/2020 01/07/2022

23100.002690/2021-41 Convênio Banco Santander 12/04/2021 31/12/2021

23100.013800/2020-10 Acordo de Cooperação Mase Jr 07/05/2021 31/12/2023

23100.017639/2020-53 Acordo de Cooperação UNISC 19/05/2021 19/05/2026

23100.005532/2020-62 Acordo de Cooperação IBPecan 01/06/2021 15/06/2025

23100.006532/2021-61 Acordo de Cooperação Prefeitura Municipal de Alegrete 26/07/2021 31/12/2023

O presente Acordo tem como objetivo conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, cultural e

tecnológica, compartilhando recursos materiais, financeiros e humanos com especial intenção em desenvolver melhorias para a cadeia produtiva da nogueira-pecã no Brasil.

O presente Acordo tem como objetivo conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, cultural e
tecnológica, compartilhando recursos materiais, financeiros e humanos com especial intenção na execução do projeto de extensão “Aprendizagens interculturais: produção de sentidos na
educação”.

O presente Acordo tem como objetivo conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, cultural e

O presente convênio de cooperação técnica e financeira visa apoiar a criação e/ou desenvolvimento de micro e pequenas empresa localizadas em incubadora de empresas, conforme Projeto 

aprovado pelo EDITAL DE INCUBADORAS DE EMPRESAS Nº 01/2020 SEBRAE.

O presente Acordo de Cooperação tem por objeto estabelecer as condições básicas para cooperação, com objetivo de promover o desenvolvimento de ambas as instituições, através de

atividades de interesse comum nas áreas do ensino, pesquisa, extensão, consultoria e aprendizado.

Este instrumento tem como objetivo fundamental, contribuir, através do apoio financeiro, os estudantes de cursos técnicos, graduação ou pós-graduação, nas modalidades presencial ou Ensino

à Distância (EAD), e para estudantes que já possuem auxílio financeiro na IES ou em outros órgãos de fomento (ex. FIES, CAPES, PROUNI etc) das IES conveniadas tenham a oportunidade

de dar continuidade aos estudos, incrementando a qualidade da formação acadêmica.

23100.003472/2021-24 Acordo de Cooperação Universidade Federal de Santa Maria 24/08/2021 31/03/2022

O presente Acordo tem como objetivo conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, cultural e

tecnológica, compartilhando recursos materiais, financeiros e humanos com especial intenção em colaboração conjunta para o desenvolvimento social e econômico do município de Alegrete.



23100.006606/2021-69 Acordo de Cooperação EMBRAPA 17/08/2021 31/08/2023

23100.012262/2021-27 Acordo de Cooperação Prefeitura de Bagé 23/09/2021 23/09/2023

23100.010494/2020-60 Acordo de Cooperação IFSUL 13/10/2021 13/10/2025

23100.010973/2019-42 Acordo de Cooperação Prefeitura de Manoel Viana 07/10/2021 31/12/2023

O presente Acordo tem como objetivo o mútuo assessoramento no compartilhando de recursos humanos com especial intenção em articular ações integradas relativas à oferta de técnicos de 
interpretação e tradução em Linguagem de Sinais (TILS), no município de Bagé.

O presente Acordo tem como objetivo conjugar esforços visando a implantação, o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, 

cultural e tecnológica.

O presente Acordo de Cooperação tem como objetivo conjugar esforços visando a implantação, o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas 

O presente Acordo tem como objetivo conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na execução de ações e atividades de prevenção aos agravos, de promoção e

acompanhamento da saúde dos servidores e de perícia oficial, com objetivo de garantir a implementação da Política de Atenção à Saúde e à Segurança do Trabalho do servidor público

federal, estabelecida pelo Decreto N° 6.833, de 29 de abril de 2009.

O presente Acordo tem por objeto a integração de esforços entre as partes, para a execução de trabalhos de pesquisa agropecuária, de interesse mútuo, consistente na implementação de ações

de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e de Transferência de Tecnologia (TT) direcionadas ao aumento de eficiência de sistemas de integração lavoura-pecuária (ILP) na Fronteira

Oeste do Rio Grande do Sul, em consonância com o Projeto registrado no SEG sob o nº 24.16.04.011.00.00, denominado “Transferência de tecnologias para sistemas de integração lavoura-

pecuária em terras baixas do Rio Grande do Sul” compreendendo metodologias, expertise técnica e equipamentos capazes de atender às necessidades do projeto.

23100.007375/2021-19 Acordo de Cooperação Prefeitura de São Francisco de Assis 07/10/2021 31/12/2023

23100.012787/2021-62 Acordo de Cooperação Receita Federal de Uruguaiana 27/12/2021 27/12/2024

23100.012654/2021-96 Acordo de Cooperação Prefeitura de Santo Cristo 10/11/2021 10/11/2024

23100.015183/2020-97 Acordo de Cooperação Universidade Estadual de Ponta Grossa 11/11/2021 01/12/2026

23100.010802/2021-38 Acordo de Cooperação COODEPAMPA 25/01/2022 01/05/2022

O presente acordo tem como objetivo prestar apoio técnico, sob a forma de atendimento clínico aos caninos pertencentes RFB/URA. Em contrapartida o HUVet receberá suporte para suprir as

necessidades de caninos doadores de sangue satisfazendo as necessidades do hospital.

O presente Acordo tem como objetivo conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, cultural e

tecnológica, compartilhando recursos materiais, financeiros e humanos com especial intenção em colaboração conjunta para o desenvolvimento social e econômico do município de Santo

Cristo.

O presente Acordo tem como objetivo conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, cultural e

tecnológica, compartilhando recursos humanos com especial intenção no credenciamento do Professor João Carlos Pereira de Moraes para atuar como docente permanente em atividade de

ensino, orientação e pesquisa no Programa de Pós-Graduação de Ensino de Ciências e Educação Matemática da UEPG.

O presente Acordo de Cooperação tem como objetivo conjugar esforços visando a implantação, o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas 
áreas científica, cultural e tecnológica, compartilhando recursos materiais e humanos, em especial para a realização de projetos de eficiência energética e de energias renováveis em parceira 
com a UNIPAMPA, ligados ao curso de Engenharia Elétrica do campus Alegrete.

O presente Acordo tem como objetivo conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, cultural e 

tecnológica,  compartilhando recursos materiais, financeiros e humanos com especial intenção em colaboração conjunta para o desenvolvimento social e econômico do município de São 

Francisco de Assis - RS.

O presente Acordo de cooperação, nos termos da cláusula segunda, incisos I e IV, do Protocolo de Intenções, tem por objeto a realização de diagnóstico molecular da COVID-19 via qRT-O presente Acordo de cooperação, nos termos da cláusula segunda, incisos I e IV, do Protocolo de Intenções, tem por objeto a realização de diagnóstico molecular da COVID-19 via qRT-

PCR, (testagem de detecção do coronavírus) junto ao laboratório da UNIPAMPA Campus São Gabriel organizado exclusivamente para tal finalidade, no atendimento à população regional dos

Municípios vinculados ao CODEPAMPA e outros que vierem a se vincular ao Consórcio, especificamente para a realização da testagem.



23100.014557/2021-38 Acordo de Cooperação 6º BPChq 03/02/2022 03/02/2025

23100.016290/2020-32 Acordo de Cooperação UFSC 21/02/2022 21/02/2026
O presente acordo tem como objeto o intercâmbio acadêmico do professor Marcos Da Silva Azevedo, docente da UFFS, inscrito no SIAPE n. 1340744, para atuação junto ao Programa de

Pós-Graduação em Medicina Veterinária Convencional e Integrativa (PPGMVCI) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), como docente permanente, nos termos da Resolução

2/2013- CONSUNI/CPPG. A participação se dará por meio do desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, previstas no Plano de Trabalho anexo a este instrumento, parte

integrante e indissociável do mesmo, obedecidas as atribuições das partes e sem envolver quaisquer transferências de recursos, direto ou indireto.

O presente Acordo tem como objetivo prestar apoio técnico, sob forma de atendimento clínico aos caninos pertencentes ao 6º BPChq. Em contra partida o HUVet receberá suporte para suprir

a necessidade de caninos doadores de sangue satisfazendo as necessidades do hospital.

23100.005878/2020-61 Acordo de Cooperação CORSAN 15/03/2022 15/03/2026

23100.010609/2021-05 Acordo de Cooperação Empresa Júnior AGM Jr 15/03/2022 15/03/2024

integrante e indissociável do mesmo, obedecidas as atribuições das partes e sem envolver quaisquer transferências de recursos, direto ou indireto.

O presente Acordo tem como objetivo conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, cultural e

tecnológica, compartilhando recursos materiais, financeiros e humanos com especial intenção no desenvolvimento do projeto de Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos Refratários

Empregando Sílica da Casca de Arroz e Fibras Refratárias.

O presente Acordo tem como objetivo conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, cultural e

tecnológica, compartilhando recursos materiais, financeiros e humanos com especial intenção de estruturar e desenvolver a empresa júnior (EJ) do Campus Caçapava do Sul denominada

AGM Jr - Projetos e Consultoria junto à UNIPAMPA. A AGM Jr. foi fundada em 21/12/2020, com sede e foro na cidade de Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul e desenvolve projetos e

serviços ambientais, geofísicos, geológicos e de mineração. A empresa possui caráter acadêmico e pedagógico, vinculada aos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, Geofísica, Geologia,

Tecnologia em Mineração e Licenciatura em Ciências Exatas da UNIPAMPA, Campus Caçapava do Sul, sob a orientação de servidores do ensino superior desta Universidade. O principal

propósito é realizar projetos e serviços que contribuam para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos membros, proporcionando a aplicação prática de conhecimentos teóricos e

capacitando-os para o mercado de trabalho. É uma associação civil sem fins lucrativos, sem filiação partidária, livre e independente de orientações filosóficas ou religiosas. A empresa possui

estatuto e regimento próprio, no qual constam todas suas atribuições, competências, responsabilidades e deveres perante a UNIPAMPA e sociedade.


