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

termos celebrados no primeiro quadrimestre de 2018. São 8 instrumentos, a saber: 

 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, com a 

interveniência da UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, por 

intermédio da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR/SESu – CONVÊNIO Nº 

863577/2017, cujo objeto é a ampliação de sala de pesquisa, aquisição e instalação de 

sistema de geração de energia fotovoltaica nas coberturas dos prédios P4 (CCTA e CBB) e 

P5 (CBB e CCT) da UENF. 

Coordenadora: GPENG/Prefeitura do campus da UENF 30/12/2017 

 

RIO NORTE SEMENTES LTDA. e FUNDENOR – CONVÊNIO Nº I - 002/2018, cujo 

objeto é a realização de parceria com empresas produtoras de sementes e mudas, para que 

essas sementes passem por processo de beneficiamento, confecção de embalagens e demais 

etapas necessárias para a produção e comercialização de sementes de alta qualidade. 

Coordenadores: Prof. Alexandre Pio Viana e Prof. Henrique Duarte Vieira 24/01 

 

CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITY(UOL)/ALEMANHA – CONVÊNIO Nº I – 

005/2018, cujo objeto visa desenvolver atividades cooperativas de longo tempo. 

Coordenadora: Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais da UENF 25/01 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU – FURB – TERMO 

DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICO(CONVÊNIO Nº I – 003/2018), cujo 

objeto é promover a cooperação técnica e científica no campo da Engenharia Florestal, 

mais especificamente na área de nematologia aplicada à preservação ambiental. 

Coordenadores: Prof. Ricardo Moreira de Souza e Profª. Claudia de Melo Dolinski 07/02 

 

UNIVERSIDADE NACIONAL DE COLÔMBIA – CONVÊNIO Nº I - 001/2018, cujo 

objeto é o desenvolvimento e implementação de programas e projetos de cooperação 

técnica e o intercâmbio em assuntos educacionais, culturais, científicos, tecnológicos e de 

pesquisa e o estabelecimento de mecanismos para a sua implementação. 

Coordenadora: Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais da UENF 08/02 

 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PÁDOVA/ITÁLIA – CONVÊNIO Nº I – 004/2018, 

cujo objeto visa estabelecer formas de cooperação acadêmica mútua. 

Coordenadora: Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais da UENF 28/03 

 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA – ACORDO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA INEA nº 02/2018, cujo objeto é estabelecer um regime de colaboração entre as 

Partícipes, com a finalidade de realizar a permissão de uso do espaço da Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF para instalação do sistema de radar 

meteorológico do INEA e o intercâmbio de produtos e dados gerados pelos Partícipes.  

Coordenador: Profª. Maria Gertrudes Alvarez Justi da Silva(LAMET/CCT) 28/03 

 

CAPES – QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 817766/2015 - PROAP, 

cujo objeto é a prorrogação de vigência do convênio nº 817766/2015 até o dia 30/04/2019, 

bem como o acréscimo de valor do convênio no montante de R$ 570.278,19. 



Coordenadora: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UENF 20/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


