Reitoria
Diretoria de Projetos
Campos dos Goytacazes, 07 de Abril de 2011
CI DirProj 064/2011
De:

Prof. Ronaldo Paranhos (Diretor de Projetos – UENF)

Para: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho (Reitor da UENF)
Assunto: Relatório de Atividades - 2010
Prezado Reitor:
Venho, por meio desta, encaminhar relatório de atividades 2010 da Diretoria de Projetos.

Espaço Físico:
Em 2010, a Diretoria de Projetos mudou-se para o prédio ao lado da Prefeitura do Campus. Isso
representou o aumento do espaço físico de 40 para 100m2. Na nova instalação, conseguimos
criar ambientes separados para a Administração de Convênios e Contratos, a Assessoria de
Patentes (que estava funcionando junto à incubadora), o escritório da Fundenor na UENF, uma
sala de reunião junto com a sala do Diretor de Projetos, além de um pequeno espaço reservado
para as empresas juniores da UENF.

Setor de Administração de Convênios e Contratos:
O Setor de Convênios e Contratos em 2010 passou a coordenar a administração de convênios
com o governo federal, que via de regra devem ser administrados pela própria instituição. Paulo
Roberto Moreira foi transferido para o setor, sendo o responsável por esta função na UENF. A
seguir, um balanço dos recursos captados e o número de convênios administrados pela própria
UENF. Observa-se um aumento significativo tanto nos recursos captados como no número de
convênios em vigência.
Convênios
Recursos Captados
Em vigência

2008
R$10.212883,93

2009
R$7.963.593,11

2010
R$14.969.573,58

6

8

11

Outra atividade deste setor, conduzida por Ricardo Pohlmann, e que foi consolidada nos últimos
4 anos, é o processamento interno e a guarda dos convênios e acordos que a UENF realiza com a
sociedade. A seguir, um balanço dos novos convênios e acordos firmados, bem como o número
de convênios vigentes em 31 de dezembro dos últimos quatro anos.
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Convênios
Novos
Em vigência

2007
48

2008
44

2009
59

2010
47

97

84

107

115

A parceria da UENF com a Fundenor para a administração de convênios vem se mantendo ao
longo dos últimos 4 anos. Hoje a Fundenor mantém um escritório nas instalações da UENF, de
forma a facilitar os contatos, as solicitações e a tramitação de documentos. Este escritório é
conduzido por Cristina Ferrari e Leandro dos Santos. Abaixo, um resumo da captação de
recursos via convênios administrados pela Fundenor nos últimos 4 anos. No período, houve um
significativo aumento nos recursos advindos de prestação de serviços, bem como na captação de
recursos para eventos realizados na UENF, como demonstrado abaixo.
2007
Convênios
Prestação de Serviços
Eventos
Total

2008

2009

2010

R$12.245.724,95

R$5.071.364,61 R$6.298.917,62 R$3.692.228,62

R$194.887.92
R$26.690,55
R$12.467.303,42

R$211.509,84
R$495.245,56
R$731.483,04
R$15.970,00
R$26.465,60
R$58.977,50
R$5.298.844,45 R$6.820.628,78 R$4.382.689,16

Assessoria de Patentes:
A Assessoria de Patentes consolidou-se nestes últimos 4 anos na UENF, prestando orientação e
preparação dos textos para serem encaminhados ao INPI como pedidos de patentes ou modelos
de utilidades, bem como acompanhando os processos junto ao INPI. Também passou a atuar
com o registro de softwares. Foi conseguido manter durante este período atuando como assessora
de Patentes a Márcia Teixeira, que atualmente encontra-se treinada e capacitada na função.
A UENF hoje, por meio da Assessoria de Patentes, em dezembro de 2010 contabiliza o depósito
no INPI de 24 pedidos de patentes (sendo 11 do CCTA, 11 do CCT e 2 do CBB). e 2 registros de
softwares.

Incubadora de Empresas Tec-Campos:
A Tec-Campos foi inaugurada em 2008 e está instalada junto ao Centro de Convenções da
UENF. É a única incubadora na região norte-noroeste fluminense. Atua como gestora de
programas de pré-incubação, incubação de empresas e de empresas associadas, além de temas
relacionados ao empreendedorismo.
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A incubadora teve um crescimento significativo em 2010. Obras realizadas em 2010 aumentaram
em 63m2 o espaço físico da incubadora, que hoje dispõe de 168m2 de área útil ocupada. Fomos
contemplados em 2008 e em 2010 com editais Faperj de apoio a incubadoras, que propiciaram
esta expansão bem como a manutenção da incubadora. Apenas em 2010 recebemos e
implementamos 30 propostas de pré-incubação, 12 para a incubação de empresas e 3 para
empresas associadas. No período, foram ministrados cursos de capacitação empreendedora com
uma carga horária total de 169h e com 219 participantes.
Em março de 2011, acompanhamos na TEC-CAMPOS 19 empresas incubadas, 08 projetos de
pré-incubação e 6 empresas associadas.
Sendo o que se apresenta, despeço-me.
Atenciosamente.

Prof. Ronaldo Paranhos
Diretor de Projetos da UENF.
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