
ACORDOS DE COOPERAÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO 

País Instituição Tipo Objeto Data de assinatura Vigência 

Brasil AFS Intercultura Brasil Termo de Parceria O objeto do presente Termo de Parceria é a parceria 
que entre si celebram o AFS Intercultura Brasil e o 
IFBA para a promoção intercâmbio discente. 

01/08/2016 12 (doze) meses, a 
partir da data da 
assinatura. 

Brasil AFS Intercultura Brasil Termo de Parceria O objeto do presente Termo de Parceria é a parceria 
que entre si celebram o AFS Intercultura Brasil e o 
IFBA para a promoção intercâmbio discente. 

17/05/2018 12 (doze) meses, a 
partir da data da 
assinatura. 

Brasil AFS Intercultura Brasil Termo de Parceria O objeto do presente Termo de Parceria é a parceria 
que entre si celebram o AFS Intercultura Brasil e o 
IFBA para a promoção intercâmbio discente. 

31/08/2020 60 (sessenta) meses, 
a contar da data de 
sua assinatura. 

Brasil Youth for Understanding Termo de Cooperação Proporcionar aos estudantes intercambistas em 
programa interculturais internacionais vinculados ao 
YFU-Brasil, a realização de estudos como aluno ouvinte 
bolsista por um período de, no máximo, 1 (um) ano 
letivo no ensino integrado do ensino médio do IFBA, 
de acordo com as condições para ingresso para 
ouvintes e vagas existentes. 

25/08/2017 36 (trinta e seis) 
meses, a contar da 
data de sua 
assinatura. 

Alemanha Beuth Hochshule für 
Technik Berlin 

Acordo de Cooperação Promover a cooperação entre ambas as instituições 
em campos de interesse mútuo, por meio dos canais 
apropriados como: intercâmbio discente; intercâmbio 
de docentes e pesquisadores; intercâmbio de 
informação e de publicações acadêmicas; 
desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos; 
desenvolvimento de programas de ensino e extensão 
conjuntos; promoção de palestras e simpósios. 

16/09/2010 Válido por período 
ilimitado se não for 
denunciado. 

Alemanha Beuth Hochshule für 
Technik Berlin 

Convênio de 
Cooperação Acadêmica 

Promover intercâmbio de docentes e pesquisadores e 
intercâmbio de discente de caráter amplo no nível de 
graduação e pós-graduação. 

16/09/2010 Válido por período 
ilimitado se não for 
denunciado. 

Canadá College of the Rockies Acordo de Cooperação Promover a cooperação entre ambas as instituições 
em campos de interesse mútuo, por meio dos canais 
apropriados como: intercâmbio discente; intercâmbio 
de docentes e pesquisadores; intercâmbio de 

26/04/2011 Válido por período 
ilimitado se não for 
denunciado. 



informação e de publicações acadêmicas; 
desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos; 
desenvolvimento de programas de ensino e extensão 
conjuntos; promoção de palestras e simpósios. 

Canadá University of Winnipeg Memorando de 
Entendimento 

Reservado ao direito de consentimento mútuo, as 
áreas de cooperação incluem qualquer programa 
oferecido em cada instituição, conforme o desejável e 
exequível para ambos os lados e que ambos os lados 
acredite poder contribuir para a promoção e 
desenvolviento de relações de cooperação entre as 
duas universidades. 

20/05/2016 05 (cinco) anos, a 
partir da data da 
assinatura. 

Canadá University of Winnipeg Acordo de Intercâmbio 
de Discente 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Bahia e a University of Winnipeg irão participar no 
intercâmbio de estudantes nos seguintes termos. 

21/05/2016 Estará em vigor pelo 
mesmo período que 
o Acordo Geral. 

Canadá Niagara College Acordo de Cooperação Promover a cooperação entre ambas as instituições 
em campos de interesse mútuo, por meio dos canais 
apropriados como: intercâmbio discente; intercâmbio 
de docentes e pesquisadores; intercâmbio de 
informação e de publicações acadêmicas; 
desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos; 
desenvolvimento de programas de ensino e extensão 
conjuntos; promoção de palestras e simpósios. 

21/03/2011 Válido por período 
ilimitado se não for 
denunciado. 

Chile Universidad de Tarapacá Convênio Estabelecer a colaboração acadêmica, científica e 
cultural, a partir de: a) Intercâmbio de experiências e 
de pessoal nos campos da docência, da pesquisa e da 
cultura em geral, dentro das áreas as quais ambas 
tenham interesse manifesto. b) Desenvolver projetos 
conjuntos de investigação científica, mediante o 
intercâmbio de pesquisadores que possam trabalhar 
com grupos da instituição hóspede, em projetos 
específicos, para os quais será elaborado um programa 
adequado e serão realizadas visitas técnicas de curto 
prazo pelos professores. c) Realização de atividades 
culturais universitárias, através de manifestações 
artísticas, acadêmicas e bibliográficas.  d) As partes 

21/08/2017 12 (doze) meses, a 
partir da data da 
assinatura. 



deste convênio se propõem fomentar o intercâmbio 
de livros, publicações e outros materiais de pesquisa e 
ensino.  

Colômbia Acordo de cooperação 
plurilateral entre os 
Institutos Federais do 
Amapá – IFAP, do 
Amazonas - IFAM, da 
Bahia - IFBA, de 
Farroupilha - IFFAR, do 
Mato Grosso - IFMT, do 
Rio de Janeiro - IFRJ 
(Brasil) e o Tecnológico 
de Antioquia I.U 
(Colômbia) 

Acordo de Cooperação 
Internacional 
Plurilateral 

A área de cooperação inclui, sob consentimento 
mútuo e existência de condições apropriadas, 
qualquer atividade, projeto, programa ou curso 
oferecido e proposto por qualquer das partes como 
desejável, executável, e que venha a contribuir para o 
fomento e o desenvolvimento de relações de 
cooperação entre as partes convenentes. 

22/02/2021 05 (cinco) anos, a 
partir da data da 
assinatura. 

Cuba Centro de Control Estatal 
de Equipos Médicos del 
Ministerio de Salud 
Públicaa de la República 
de Cuba 

Convênio Marco de 
Colaboração 

Fomentar a cooperação científico-técnica nos campos 
da tecnologia de equipes médicas, investigação, 
capacitação e áreas de mútuo interesse. 

28/01/2005 05 (cinco) anos, a 
partir da data da 
assinatura. 

Cuba Instituto Superior 
Pedagógico para 
Educação Técnica e 
Profissional (ISPETP) 
'Hector Alfredo Pineda 
Zaldival' 

Convênio de 
Cooperação Científico-
Pedagógico 

Promover o desenvolvimento e a difusão da cultura, 
em particular sua relação com a formação, qualificação 
científico-técnica e pesquisa pedagógica. 

11/03/1998 - 

Cuba Instituto Superior 
Pedagógico para 
Educação Técnica e 
Profissional (ISPETP) 
'Hector Alfredo Pineda 
Zaldival' 

Termo Aditivo Convênio 
de Cooperação 
Científico-Pedagógico 

Instalar o programa de Mestrado em Pedagogia 
Profissional 

14/04/1998 3 (três) anos, a 
contar da data de 
sua assinatura. 



Espanha Universidad Autonoma de 
Barcelona 

Acordo de Cooperação Promover a cooperação entre ambas as instituições 
em campos de interesse mútuo, por meio dos canais 
apropriados como: intercâmbio de docentes e 
pesquisadores; intercâmbio de informação de 
publicações acadêmicas; desenvolvimento de projetos 
de pesquisa conjuntos; promoção de palestras e 
simpósios. 

18/10/2018 24 (vinte e quatro) 
meses, a contar da 
data de assinatura. 

França Liceu Hoteleiro de La 
Rochelle 17000 França 

Acordo de Cooperação Fomentar o intercâmbio e o contato entre o corpo 
docente e os estudantes de ambas instituições e, em 
especial, aprofundar os conhecimentos sobre a língua 
e a cultura do país anfitrião. 

13/12/2004 05 (cinco) anos 

França Instituto de Pesquisas e 
de Ensino Superior do 
Turismo da Universidade 
de Paris I - Pantheon-
Sorbonne 

Acordo de Cooperação 
Pedagógica e Científica 

Definir as modalidades de cooperação nas áreas de 
seu interesse comum e mais particularmente no que 
concerne as ciências da Educação e as ciências do 
Turismo. 

17/12/2004 05 (cinco) anos, a 
partir da data da 
assinatura. 

México Universidad de 
Guadalajara 

Convênio Geral de 
Cooperação Acadêmica 

Estabelecer as bases e critérios nos quais a "UDEG" e o 
"IFBA" realizaram ações conjuntas de colaboração 
acadêmica científica e cultural para o enriquecimento 
das funções que desempenham. 

01/12/2018 05 (cinco) anos, a 
partir da data da 
assinatura. 

Portugal Instituto Politécnico de 
Bragança 

Convênio de 
Cooperação 

Estimular a investigação conjunta de interesse comum 
e, segundo prioridades previamente determinadas, a 
colaborar mutuamente para desenvolvimento da 
docência nas áreas em que ambas estejam 
interessadas, a promover e facilitar a mobilidade de 
seus docentes e investigadores, a fortalecer a 
mobilidade dos seus estudantes de graduação e de 
pós-graduação e, em geral, a prosseguir 
conjuntamente quaisquer outros objetivos de 
interesse comum que considerem apropriados. 

20/04/2018 60 (sessenta) meses, 
a contar da data de 
sua assinatura. 

Portugal Instituto Politécnico de 
Bragança 

Termo de Cooperação Os programas de dupla diplomação têm por objetivo a 
ampliação do impacto dos projetos de 
internacionalização e da cooperação interinstitucional, 
concretizada no âmbito do Convênio de Cooperação 
entre duas instituições e no historial de mobilidade 
internacional de estudantes, docentes e servidores. 

25/04/2019 60 (sessenta) meses, 
a contar da data de 
assinatura. 



Portugal Instituto Superior 
Técnico  

Acordo de Cooperação Promover a cooperação entre ambas as instituições 
em campos de interesse mútuo, por meio dos canais 
apropriados como: intercâmbio discente; intercâmbio 
de docentes e pesquisadores; intercâmbio de 
informação e de publicações acadêmicas; 
desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos; 
desenvolvimento de programas de ensino e extensão 
conjuntos; promoção de palestras e simpósios. 

2012 Válido por período 
ilimitado se não for 
denunciado. 

Portugal Instituto Superior 
Técnico  

Protocolo de 
Mobilidade de Alunos 

Tem este Acordo de Cooperação o objetivo de 
promover a mobilidade de alunos entre o Instituto 
Superior Técnico e o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia. 

03/04/2018  60 (sessenta) 
meses, a contar da 
data de assinatura. 

Portugal Instituto Politécnico de 
Tomar 

Acordo de Cooperação Promover a cooperação entre ambas as instituições 
em campos de interesse mútuo, por meio dos canais 
apropriados como: intercâmbio discente; intercâmbio 
de docentes e pesquisadores; intercâmbio de 
informação e de publicações acadêmicas; 
desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos; 
desenvolvimento de programas de ensino e extensão 
conjuntos; promoção de palestras e simpósios. 

05/10/2012 Válido por período 
ilimitado se não for 
denunciado. 

Portugal Instituto Politécnico de 
Tomar 

Convênio de 
Cooperação Acadêmica 

Promover intercâmbio de docentes e pesquisadores, 
bem como o intercâmbio discente de caráter amplo 
nos níveis de graduação e pós-graduação. 

05/10/2012 Válido por período 
ilimitado se não for 
denunciado. 

Portugal Instituto Politécnico de 
Leiria 

Acordo de Cooperação Promover a cooperação entre ambas as instituições 
em campos de interesse mútuo, por meio dos canais 
apropriados como: intercâmbio discente; intercâmbio 
de docentes e pesquisadores; intercâmbio de 
informação e de publicações acadêmicas; 
desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos; 
desenvolvimento de programas de ensino e extensão 
conjuntos; promoção de palestras e simpósios. 

05/10/2012 Válido por período 
ilimitado se não for 
denunciado. 

Portugal Instituto Politécnico de 
Leiria 

Plano de Trabalho do 
Acordo de Cooperação 

Promover intercâmbio de docentes e pesquisadores, 
bem como o intercâmbio discente de caráter amplo 
nos níveis de graduação e pós-graduação. 

05/10/2012 Válido por período 
ilimitado se não for 
denunciado. 



Portugal Instituto Politécnico de 
Castelo Branco 

Acordo de Cooperação Promover a cooperação entre ambas as instituições 
em campos de interesse mútuo, por meio dos canais 
apropriados como: intercâmbio discente; intercâmbio 
de docentes e pesquisadores; intercâmbio de 
informação e de publicações acadêmicas; 
desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos; 
desenvolvimento de programas de ensino e extensão 
conjuntos; promoção de palestras e simpósios. 

24/10/2012 Válido por período 
ilimitado se não for 
denunciado. 

Portugal Instituto Politécnico do 
Porto 

Acordo de Cooperação Promover a cooperação entre ambas as instituições 
em campos de interesse mútuo, por meio dos canais 
apropriados como: intercâmbio discente; intercâmbio 
de docentes e pesquisadores; intercâmbio de 
informação e de publicações acadêmicas; 
desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos; 
desenvolvimento de programas de ensino e extensão 
conjuntos; promoção de palestras e simpósios. 

07/12/2012 Válido por período 
ilimitado se não for 
denunciado. 

Portugal Instituto Politécnico do 
Porto 

Convênio de 
Cooperação Acadêmica 

Promover intercâmbio de docentes e pesquisadores, 
bem como o intercâmbio discente de caráter amplo 
nos níveis de graduação e pós-graduação. 

07/12/2012 Válido por período 
ilimitado se não for 
denunciado. 

Portugal Instituto Politécnico de 
Coimbra 

Acordo de Cooperação Promover a cooperação entre ambas as instituições 
em campos de interesse mútuo, por meio dos canais 
apropriados como: intercâmbio discente; intercâmbio 
de docentes e pesquisadores; intercâmbio de 
informação e de publicações acadêmicas; 
desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos; 
desenvolvimento de programas de ensino e extensão 
conjuntos; promoção de palestras e simpósios. 

04/10/2012 Válido por período 
ilimitado se não for 
denunciado. 

Portugal Instituto Politécnico de 
Coimbra 

Convênio de 
Cooperação Acadêmica 

Promover intercâmbio de docentes e pesquisadores, 
bem como o intercâmbio discente de caráter amplo 
nos níveis de graduação e pós-graduação. 

04/10/2012 Válido por período 
ilimitado se não for 
denunciado. 



Portugal Instituto Politécnico de 
Viseu 

Protocolo de 
Cooperação 

Estabelecer a colaboração entre os outorgantes, 
nomeadamente no desenvolvimento diárias e campos 
temáticos comuns às entidades subscritoras, nas quais 
possam ser alcançadas vantagens no estabelecimento 
de relações nos domínios da formação (intercâmbio de 
pessoal docente, discente e técnico-administrativo), de 
intercâmbio de formação, atividades de ensino e 
investigação e cultura que permitam uma conjugação 
de ações veiculadas para um mesmo fim. 

04/10/2012 03 (três) anos, 
automaticamente 
prorrogado por 
iguais períodos, 
salva denúncia com 
antecedência 
mínima de 90 dias 
por qualquer das 
partes. 

Portugal Instituto Politécnico da 
Guarda 

Convênio de 
Cooperação Acadêmica 

Estabelecer o intercâmbio acadêmico, científico e 
cultural, possibilitando: a) O intercâmbio de alunos, 
docentes e funcionários de ambas as instituições; b) O 
intercâmbio de documentos e materiais de pesquisa; 
c) Coordenação de projetos e pesquisa através dos 
seus respectivos gabinetes, em parceria ou em 
colaboração. 

03/10/2012 05 (cinco) anos, a 
partir da data da 
assinatura. 

Portugal Instituto Politécnico do 
Cávado e Ave 

Acordo de Cooperação Promover a cooperação entre ambas as instituições 
em campos de interesse mútuo, por meio dos canais 
apropriados como: intercâmbio discente; intercâmbio 
de docentes e pesquisadores; intercâmbio de 
informação e de publicações acadêmicas; 
desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos; 
desenvolvimento de programas de ensino e extensão 
conjuntos; promoção de palestras e simpósios. 

10/12/2013 Válido por período 
ilimitado se não for 
denunciado. 

Portugal Instituto Politécnico do 
Cávado e Ave 

Convênio de 
Cooperação Acadêmica 

Promover intercâmbio de docentes e pesquisadores, 
bem como o intercâmbio discente de caráter amplo 
nos níveis de graduação e pós-graduação. 

10/12/2013 Válido por período 
ilimitado se não for 
denunciado. 

Portugal Universidade do Algarve Protocolo Geral de 
Cooperação 

Promoção de iniciativas que promovam a cooperação 
científica e técnica entre a UALG e o IFBA. 

18/09/2012 Duração por tempo 
indeterminado, a 
partir da data de 
assinatura, podendo 
ser rescindido a todo 
tempo. 



Portugal Universidade da Madeira Acordo Internacional de 
Cooperação Acadêmica, 
Científica e Cultural 

Promover a cooperação entre ambas as instituições 
em campos de interesse mútuo, por meio dos canais 
apropriados como: a) Intercâmbio de membros do 
corpo docente, do quadro de gestores e do quadro 
técnico administrativo de nível superior para fins de 
formação continuada; b) Intercâmbio de membros do 
corpo docente para o desenvolvimento de atividades 
na condição de professor visitante; c) Intercâmbio de 
estudantes de graduação e de pós-graduação; d) 
Desenvolvimento conjunto de cursos de Grau, 
Aperfeiçoamento, Especialização, MBA, Mestrado, 
Doutorado e Pós-Doutorado; e) Desenvolvimento de 
programas de formação continuada para os diferentes 
níveis e modalidades de ensino; f) Desenvolvimento 
conjunto de atividades de pesquisa; g) 
Desenvolvimento conjunto de eventos 

23/03/2021 60 (sessenta) meses, 
a contar da data de 
sua assinatura. 

 


