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

termos celebrados no segundo quadrimestre de 2017. São 10 instrumentos, a saber: 

 

FUNDENOR – TERMO ADITIVO 1 AO CONVÊNIO Nº I-002/2016, cujo objeto é 

aditar o objeto do Instrumento de Convênio celebrado entre a UENF e a FUNDENOR, 

mediante cooperação técnica, com o desiderato de gestão administrativa e financeira de 

recursos provenientes da prestação de ensaios e serviços por Laboratórios da UENF. 

Coordenadora: Reitoria da UENF 12/01 

 

FUNDENOR – TERMO ADITIVO 2 AO CONVÊNIO Nº I-002/2016, cujo objeto é 

aditar o objeto do Instrumento de Convênio celebrado entre a UENF e a FUNDENOR, 

mediante cooperação técnica, com o desiderato de gestão administrativa e financeira de 

recursos provenientes da realização de eventos na UENF. 

Coordenadora: Reitoria da UENF 12/01 

 

FUNDENOR – TERMO ADITIVO 3 AO CONVÊNIO Nº I-002/2016, cujo objeto é 

aditar o objeto do Instrumento de Convênio celebrado entre a UENF e a FUNDENOR, 

mediante cooperação técnica, com o desiderato de gestão financeira de recursos 

provenientes de prestação de serviços e/ou consultorias tecnológicas, atuando a 

FUNDENOR como contratada dos serviços e a UENF como terceirizada para a realização 

destes serviços. 

Coordenadora: Reitoria da UENF 12/01 

 

CENTRO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS, MEIO AMBIENTAIS E 

TECNOLÓGICAS – CIEMAT – CONVÊNIO MARCO DE COOPERAÇÃO 

EDUCATIVA, cujo objeto é promover a cooperação e colaboração no desenvolvimento de 

um programa de treinamento para estudantes que lhes permita alcançar uma mais 

personalizada e completa formação para o melhor desempenho de seu trabalho profissional. 

Coordenadora: Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais da Reitoria 24/04 

 

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, por meio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE – CONVÊNIO Nº I-

001/2017, 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. 

Coordenadora: Reitoria da UENF 08/05 

 

ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAÚDE, e esta pelo INSTITUTO BUTANTAN – PROTOCOLO DE INTENÇÕES, 

cujo objeto é a intenção dos SIGNATÁRIOS em realizar o desenvolvimento de atividades 

técnico-científicas, por meio de projetos de pesquisa e de difusão do conhecimento, com 

ênfase nas microbactérias, Escherichia coli enteropatogênicas, toxinas bacterianas e de 

venenos animais, tendo por foco ações e condutas relacionadas à saúde pública. 

Coordenadora: Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais da Reitoria 19/05 

 



CAPES – 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 817766/2015, cujo objeto é a 

prorrogação de vigência do convênio nº 817766/2015 até o dia 31/08/2017. 

Coordenadora: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UENF 30/05 

 

ASSOCIAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DAS AVES DO BRASIL – SAVE BRASIL 

– CONVÊNIO Nº I-004/2017, cujo objeto é reunir esforços para a conservação da Aburria 

jacutinga, através de um programa de reintrodução, incluindo a criação de matrizes, o 

treinamento das aves e monitoramento pós-soltura. 

Coordenador: Prof. Carlos Ramon Ruiz-Miranda(LCA/CBB) 01/06 

 

PETROBRAS, UENF e FUNDENOR – ADITIVO 01 AO CONVÊNIO nº I-010/2015 – 

TERMO DE COOPERAÇÃO nº 0050.0093273.14.9, cujo objeto é dilatar o prazo por 

mais 365 dias corridos, a partir da data de encerramento do instrumento contratual ora 

aditado. 

Coordenador: Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla(LENEP/CCT) 18/07 

 

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO – FIA – CONVÊNIO Nº I-

005/2017, cujo objeto é regular as atividades conjuntas a serem efetivadas pelas partes com 

vistas à operacionalização do 2º Ciclo e serviços técnicos complementares do 1º Ciclo dos 

Projetos de Educação Ambiental (PEAs) Pescarte e Territórios do Petróleo, conforme 

especificado nos termos do Convite nº 2072918.17.8, promovido pela Petróleo Brasileiro 

S.A. – Petrobras, cujos Planos de Trabalho forma elaborados pela UENF e aprovados pelo 

IBAMA e pela Petrobras. 

Coordenadores: Prof. Marcelo Carlos Gantos e Prof. Geraldo Márcio Timóteo(LEEA/CCH) 

19/07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


