
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM DE PROCESSO NO SUAP 

Os processos para formalização de Acordo de Cooperação deverão ser tramitados pelo SUAP 

para CAG/PRX e conter os seguintes documentos: 

 

Por parte do IFSP: 

1) Ofício de manifestação do(a) pró-reitor(a) ou diretor-geral do Campus justificando o 

interesse institucional no Acordo (modelo no SUAP); 

2) Minuta do Acordo já preenchida com todos os dados das partes (modelo no SUAP); 

3) Plano de trabalho (modelo no SUAP) preenchido e com as datas aprovado pelo Diretor-

Geral ou Pró-reitor. 

 

Pelo(a) parceiro(a): 

1) Manifestação de interesse (por e-mail ou ofício); 

2) Cópias simples dos documentos (RG e CPF) do(a/s) representante(s) legais; 

3) Publicações dos atos de nomeação ou designação do(a/s) representante(s) legais; 

4) A documentação correspondente de que o(a) signatário(a) da parte detém atribuições 

para representá-la; 

5) Selfie com o documento pessoal para cadastro no SUAP; 

6) E-mail pessoal para cadastro no SUAP; 

7) Ato constitutivo da instituição: estatuto, contrato social ou lei de criação; 

8) Indicação dos coordenadores do Acordo pela outra parte (por e-mail ou ofício); 

9) Formulário de Adesão ao Edital de Chamamento Público quando couber;* 

10) Certidões (quando o Acordo foi resultado de adesão por Edital de chamamento público) 

 

Caso o processo seja para prorrogação da vigência, além dos documentos listado acima, 

deverão ser acrescentados: 

- O Acordo vigente e o(s) Acordo(a) anterior(es) se houver; 

- O(s) Relatório(s) de atividade (modelo do SUAP). 

 

*Chamamento Público: 

Para todos os Acordos deverá ser observada a necessidade (ou não) da realização de 

Chamamento Público. Casos em que o objeto da parceria puder ser realizado por mais de uma 

instituição, deverá ser realizado o Chamamento Público ou feita a adesão ao Edital vigente da 

PRX. 

 

 



DOCUMENTOS ELETRÔNICOS NO SUAP 

 

Tipo Modelo 

Acordo de cooperação Acordo de cooperação 

Acordo de cooperação Plano de trabalho 

Acordo de cooperação Relatório de atividades 

Acordo de cooperação Termo aditivo 

Acordo de cooperação Acordo de cooperação PROEJA 

Edital geral (exceto licitações) Chamada pública para acordo de cooperação 

Ofício Manifestação de interesse para Acordo de cooperação 

Portaria Coordenação de acordo de cooperação 

 


