
A Agência UENF de Inovação - AgIUENF relaciona, por meio deste, os convênios e 
termos celebrados no primeiro quadrimestre de 2019. São 11 instrumentos, a saber: 
 
CAPES – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DS Nº /2018, cujo objeto é a 
cooperação entre os partícipes para a 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 2080 – Educação de 
Qualidade para Todos. 
Coordenadora: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UENF 19/04/2018 
 
CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL – CETEM – ACORDO DE PARCERIA 
TÉCNICO-CIENTÍFICA Nº 002/2019, cujo objeto é o estabelecimento de cooperação 
técnico-científica entre a UENF e o CETEM para o desenvolvimento de programas, 
projetos de pesquisa, de desenvolvimento e inovação; para a prestação de serviços 
tecnológicos; para o intercâmbio de informações técnico-científicas e de professores, 
pesquisadores, alunos e pessoal técnico; para a realização conjunta de atividades de ensino 
e treinamento, cursos, conferências e seminários, bem como atividades culturais relevantes 
de interesse das instituições signatárias. 
Coordenador: Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira(LAMAV/CCT) 02/12/2018 
 
UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, por intermédio da 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR(SESu) – SEXTO TERMO ADITIVO 
AO CONVÊNIO Nº 033/2013(SICONV 787936/2013), cujo objeto é a prorrogação da 
vigência do convênio até 13 de dezembro de 2019. 
Coordenador: Prof. Gustavo de Castro Xavier(LECIV/CCT) e PROEX 13/12/2018 
 
PETROBRAS e FUNDENOR – ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO 
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 5850.0107434.18.9, cujo objeto é alterar os itens 
especificados no anexo 1 na data de assinatura deste instrumento. 
Coordenador: Prof. Carlos Ramon Ruiz-Miranda(LCA/CBB) 14/01 
 
PETROBRAS e FACC – TERMO DE COOPERAÇÃO 5900.0109888.18.9, cujo objeto 
é a união de esforços dos Partícipes para o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado 
“Desenvolvimento experimental de modelagem física e petrofísica aplicada à 
caracterização e ao monitoramento sísmico de reservatório”. 
Coordenadora: Profª. Roseane Marchezi Misságia(LENEP/CCT) 17/01  
 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(MPRJ) – 
CONVÊNIO Nº 003/2019, cujo objeto é ratificar e regulamentar a cessão de servidores, 
por parte da UENF, para prestar serviços ao MPRJ. 
Coordenadora: Reitoria da UENF 23/01  
 
INSTITUTO GALZU – PESQUISA, ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
APLICADA – CONVÊNIO Nº I – 001/2019, cujo objeto é promover a cooperação 
técnica entre a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF e o 
INSTITUTO GALZU, objetivando estabelecer um programa de cooperação, de gestão 



patrimonial, de pessoal e técnica em ciência e tecnologia, possibilitando a implementação 
de ações integradas em áreas de interesse comum. 
Coordenadora: Reitoria da UENF 12/02 
 
PETROBRAS e FUNDENOR – ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO 
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 5850.0102424.16.9, cujo objeto é alterar os itens 
especificados no anexo 1 na data de assinatura deste instrumento. 
Coordenador: Prof. Sérgio Tibana(LECIV/CCT) 25/02 
 
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E 
ABASTECIMENTO – SEAPPA – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº I – 
003/2019, cujo objeto é a cooperação técnica e operacional entre a Universidade Estadual 
do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF e a SEAPPA objetivando estabelecer um 
programa de cooperação e intercâmbio de pessoal, científico, cultural e tecnológico entre 
suas equipes de servidores, de acordo com os Planos de Trabalho a serem criados para o 
fortalecimento dos termos do presente acordo, que passarão a fazer parte integrante deste 
TERMO, independentemente de transcrição.  
Coordenadora: Reitoria da UENF 03/04 
 
PESAGRO-RIO – CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA Nº 
009/19(UENF Nº I – 005/2019), cujo objeto é estabelecer as formas 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. 
Coordenadores: Prof. José Frederico Straggiotti Silva(Diretor do CCTA) e Reitoria da 
UENF 16/04 
 
CAPES – SEXTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 817766/2015 – PROAP, 
cujo objeto é a prorrogação de vigência do convênio nº 817766/2015 até o dia 31/05/2020. 
Coordenadora: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UENF 30/04 
 
 


