
A Agência UENF de Inovação - AgIUENF relaciona, por meio deste, os convênios e 

termos celebrados no primeiro quadrimestre de 2017. São 07 instrumentos, a saber: 

 

FACULDADE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, por intermédio da SOCIEDADE 

EDUCACIONAL DESEMBARGADOR PLÍNIO PINTO COELHO, cujo objeto é 

estabelecer a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se propõem a 

desenvolver, continuamente, um programa de mútua colaboração e/ou cooperação técnica e 

científica, possibilitando a implementação de ações integradas em áreas de interesse 

comum. 

Coordenador: Prof. Fernando Saboya de Albuquerque Jr.(LECIV/CCT) 19/09/2016 

 

UNIVERSITY OF HULL(REINO UNIDO) – CONVÊNIO Nº I-002/2017, cujo objeto 

dispõe que as Partes desejam estabelecer um relacionamento cooperativo e mutuamente 

benéfico para estimular o conhecimento, o intercâmbio de informação e de experiências 

entre a equipe de funcionários e os alunos e outras iniciativas que possam fortalecer e 

melhorar as oportunidades e a capacidade docente e de pesquisa de cada uma das partes. 

Coordenador: Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais da Reitoria 10/01 

 

UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, por intermédio da 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – QUARTO TERMO ADITIVO AO 

CONVÊNIO Nº 033/2013, cujo objeto é a prorrogação da vigência do convênio até 13 de 

dezembro de 2017. 

Coordenador: ITEP/PROEX 11/01 

 

UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, por intermédio da 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 

CONVÊNIO Nº 036/2013, cujo objeto é a prorrogação da vigência do convênio até 03 de 

fevereiro de 2018. 

Coordenador: Pró-Reitoria de Graduação da UENF 03/02 

 

CAPES – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DS Nº  /2017, cujo objeto é a 

cooperação entre os partícipes para execução do Programa de Demanda Social, segundo as 

normas contidas em seu regulamento vigente, no âmbito da Ação 0487 – Concessão de 

Bolsas de Estudo no País, integrante do Programa de Governo 2032 – Educação Superior – 

Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Coordenador: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 02/03 

 

PETROBRAS, UENF e FUNDENOR – ADITIVO 01 AO CONVÊNIO nº I-009/2015 – 

TERMO DE COOPERAÇÃO nº 0050.0098204.15.9, cujo objeto é promover as 

modificações no escopo original e substituir o Plano de Trabalho e a Planilha de 

Desembolso originais pelo Plano de Trabalho e Planilha de Desembolso atualizados, que 

são partes integrantes deste aditivo. 

Coordenador: Prof. Fernando Saboya de Albuquerque Jr.(LECIV/CCT) 27/03 

 

MAURÍCIO BRENNAND e MARCELO BRENNAND – PRIMEIRO TERMO 

ADITIVO AO CONTRATO DE COMODATO, cujo objeto é a prorrogação do prazo de 

vigência do Contrato de Comodato celebrado entre Maurício Brennand e Marcelo 



Brennand, como comodantes, e Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

– UENF, como comodatária, de um imóvel cujo perímetro encontra-se descrito, 

integralmente, em toda sua especificidade, neste instrumento. Os comodantes são legítimos 

senhores e possuidores do referido imóvel, encontrando-se livre e desocupado de pessoas e 

coisas, e registrado no Cartório do Registro de Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Macaé, 

no RGI no Livro 2-BC-2, fls. 138, matrícula nº 23.440. 

Coordenador: Laboratório de Metereologia(LAMET/CCT) 07/04 

 

 

 

 

 

 

 


