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

termos celebrados no terceiro quadrimestre de 2015. São 17 instrumentos, a saber: 

 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE CAMPOS – CONVÊNIO Nº I-018/2015, 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. Rubén Jesus Sanchéz Rodriguez(LAMAV/CCT) 01/07 

 

PETROBRAS e FUNDENOR – TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0050.0093273.14.9, 

cujo objeto é a união de esforços dos Partícipes para o desenvolvimento do Projeto de P&D 

intitulado “Avaliação dos efeitos causados pela invasão da lama de perfuração na 

caracterização de reservatórios petrolíferos através da análise de dados reais e da 

modelagem computacional de perfis resistivos de poço”. 

Coordenador: Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla(LENEP/CCT) 23/07   

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA(PORTUGAL) – ACORDO DE 

COOPERAÇÃO MÚTUA E INTERCÂMBIO(CONVÊNIO Nº I-013/2015), cujo 

objeto é o intercâmbio de pessoal docente discente e técnico-administrativo e atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

Coordenador: Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais da UENF 27/07 

 

PETROBRAS e FUNDENOR – TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0050.0098204.15.9, 

cujo objeto é a união de esforços dos Partícipes para o desenvolvimento do Projeto de P&D 

intitulado “Avaliar alternativas de aumento da capacidade de carga dos pontos fixos de 

sistemas de ancoragem via uso de grupo de estacas ou através de melhoramento térmico das 

propriedades de resistência do solo de fundação/SOLUÇÕES OTIMIZADAS DE PONTOS 

FIXOS DE ANCORAGEM”. 

Coordenador: Prof. Fernando Saboya de Albuquerque Jr.(LECIV/CCT) 10/09  

 

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA(COLÔMBIA) – ACORDO DE 

COOPERAÇÃO MÚTUA(CONVÊNIO Nº I-017/2015), cujo objeto é desenvolver 

relações de colaboração entre a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

e a Universidade da Amazônia estabelecendo inicialmente uma troca de informações. 

Coordenadora: Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais da UENF 17/09 

 

ASSOCIAÇÃO PRÓ GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

PARAÍBA DO SUL – AGEVAP – CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº I-014/2015, 

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, possibilitando a implementação de ações integradas em áreas de interesse 

comum. 

Coordenador: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UENF 30/09 

 



PETROBRAS e FUNDAÇÃO BIORIO – ADITIVO 07 AO TERMO DE 

COOPERAÇÃO Nº 0050.0066876.11.9, cujo objeto é dilatar o prazo por mais 180 dias 

corridos. 

Coordenador: Prof. Fernando Sérgio de Moraes(LENEP/CCT) 13/10 

 

INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A, EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE NITERÓI, UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 

FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA e INSTITUTO INITIARE – ACORDO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA Nº 17/2015, cujo objeto é estabelecer as 

formas e condições pelas quais os signatários reunirão seus esforços, recursos e 

competências para a realização conjunta de atividades, programas e projetos de 

desenvolvimento científico, tecnológico e produtivo, bem como de capacitação, visando a 

“OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO NO 

ÂMBITO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA VIDA”. 

Coordenador: Prof. Ângelo José Burla Dias(LRMGA/CCTA) 19/10 

 

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA – CONVÊNIO UENF Nº I-011/2015, cujo objeto é 

renovar a integração do CONVENIADO na Rede Arte na Escola(RAE), que se constitui na 

união de entidades conveniadas, por meio de instrumentos firmados com o INSTITUTO, 

visando, em conjunto, a disseminação do Programa Arte na Escola(PAE). 

Coordenadora: Profª. Lilian Ságio Cézar(LEEA/CCH) 22/10 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – ACORDO DE COOPERAÇÃO, 

cujo objeto é estabelecer o intercâmbio, em mútua colaboração, por docentes, discentes, 

servidores técnico-administrativos e administradores, tanto da UFJF, quanto da UENF, com 

vistas ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão, dos serviços e da 

administração universitária. 

Coordenadora: Profª. Ana Bárbara Freitas Rodrigues(LMPA/CCTA) 03/11 

 

UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, por intermédio da 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONVÊNIO Nº 010/2012, cujo objeto é a prorrogação da vigência do convênio. 

Coordenadora: Rosalee Santos Crespo Istoe(ITEP/PROEX) 05/11 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FLUMINENSE – IFFLUMINENSE – TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO 

CONVÊNIO Nº 001/15, cujo objeto é permitir a cooperação técnico-científica entre 

professores/pesquisadores do IFFLUMINENSE e da UENF na condução das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão ligadas às temáticas PROEJA, Políticas Sociais, Ciências 

Naturais, Cognição e Linguagem e Observatório da Educação; promover e fortalecer a 

articulação institucional entre as partes envolvidas, visando a otimização na utilização de 

recursos humanos e de infraestrutura para a realização de projetos, eventos e publicações de 

forma conjunta conforme planos de trabalhos. 

Coordenadora: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UENF 12/11 

 



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO – UNEMAT – TERMO DE 

COOPERAÇÃO Nº 09/2015, cujo objeto é estabelecer e regulamentar um programa de 

cooperação científica entre a UENF e a UNEMAT, nas áreas de atuação e interesse 

comuns. 

Coordenadora: Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento 

de Plantas da UENF 12/11 

 

FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO 

– ACORDO DE COOPERAÇÃO, cujo objeto é a cooperação recíproca entre as partes, 

visando ao desenvolvimento e a execução conjunta de programas e projetos, e o 

intercâmbio em assuntos educacionais, culturais, científicos e tecnológicos. 

Coordenador: Reitoria da UENF – Acordo Institucional 26/11 

 

PETROBRAS E FUNDAÇÃO BIORIO – TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 

0050.0098546.15.9, cujo objeto é a união de esforços dos Partícipes para o 

desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado “Consolidação e aprofundamento do estudo 

da resistividade espectral em testemunhos de bacias petrolíferas: construção de novas 

metodologias indiretas para determinação de características petrofísicas de reservatório”. 

Coordenador: Prof. Fernando Sérgio de Moraes(LENEP/CCT) 01/12   

 

CAPES – CONVÊNIO Nº 817766/2015, cujo objeto é fomentar as atividades acadêmicas 

e de pesquisa e apoiar a formação de recursos humanos mediante a titulação de mestres e 

doutores e o estímulo ao estágio pós-doutoral. 

Coordenador: Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira(Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-

Graduação) 10/12 

 

INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES – TEC-CAMPOS – CONVÊNIO Nº I-015/2015, cujo objeto é 

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

desenvolver, continuamente, um programa de mútua colaboração, possibilitando a 

implementação de ações integradas em áreas de interesse comum, em especial o processo 

de incubação de empresas de base tecnológica, a difusão da cultura empreendedora, o 

processo de transformação de resultados de pesquisas em potenciais negócios, tendo como 

base a inovação tecnológica, contribuindo para o desenvolvimento regional através da 

geração de emprego e renda. 

Coordenador: Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência UENF de 

Inovação 11/12 

 

 

 

 

 

 

 

 


