A Agência de Inovação da UENF - AgIUENF relaciona, por meio deste, os convênios e
termos celebrados no primeiro quadrimestre de 2016. São 14 instrumentos, a saber:
FINEP – TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO Nº 01.10.0715.00, cujo objeto é
firmar o presente Termo de Adesão, na qualidade de EXECUTOR do Projeto intitulado
“USO DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA E QUÍMICA ANALÍTICA EM ÁREAS
PRIORITÁRIAS COM APLICAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA”, apoiado pelo
Convênio acima identificado, cujas cláusulas declara conhecer, aderindo integralmente aos
seus termos e comprometendo-se a cumprir o PLANO DE TRABALHO.
Coordenador: Prof. Flavio Costa Miguens(LBCT/CBB) *Não há data definida no Termo
CALIMAN AGRÍCOLA S. A. e FUNDENOR – CONVÊNIO, cujo objeto é; a UENF,
através do CCTA, Laboratório de Melhoramento Genético Vegetal, tem como um de seus
objetivos, o desenvolvimento de variedades melhoradas das principais culturas agrícolas.
Para que o benefício de uma nova variedade seja concretizado há necessidade que as
sementes melhoradas sejam produzidas e repassadas aos produtores. Para a cultura do
mamão, a UENF possui uma parceria com a CALIMAN, que visa, dentre outros objetivos,
o desenvolvimento de novas cultivares de mamão. Em função desta parceria, a CALIMAN
se qualifica e se compromete a produzir e comercializar as sementes das respectivas
cultivares, com o retorno de royalties a favor da UENF, proprietária intelectual das
cultivares. Cabe à UENF monitorar a pureza e a qualidade genética das sementes
produzidas pela CALIMAN, referentes às cultivares desenvolvidas pela parceria.
Coordenador: Prof. Messias Gonzaga Pereira(LMGV/CCTA) 03/01/2013
UNIVERSIDAD DE GRANMA(CUBA) – PROTOCOLO DE INTENÇÕES, cujo
objeto é prever as atividades de cooperação de mútuo benefício, seu desenvolvimento e
condução, bem como promover as áreas de interesse comum estabelecidas.
Coordenador: Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais/Reitoria 15/09/2014
PETROBRAS, FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ e FUNDAÇÃO PARA
O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE –
FIOTEC – ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL 0050.0079655.12.9, cujo
objeto é promover as modificações no escopo original, conforme justificativas apresentadas
e substituir a Planilha de Desembolso original pela Planilha de Desembolso atualizada,
parte integrante deste aditivo.
Coordenador: Prof. Rodrigo Rodrigues de Oliveira(LCQUI/CCT) 01/12/2015
CAPES – TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PRÓ-EQUIPAMENTOS
Nº 775689/2012, cujo objeto é prorrogar a vigência do Convênio Pró-Equipamentos nº
775689/2012 por mais 180 dias, de 01/01/2016 a 29/06/2016.
Coordenador: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UENF 11/01
PETROBRAS e FBR – ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO
DE COOPERAÇÃO Nº 0050.0079950.12.9, cujo objeto é alterar os itens especificados no
anexo 1 na data da assinatura deste instrumento.
Coordenador: Prof. Fernando Sérgio de Moraes(LENEP/CCT) 15/01

UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, por intermédio da
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONVÊNIO Nº 036/2013, cujo objeto é a prorrogação da vigência do convênio, em
conformidade com o Artigo 50 da Portaria Interministerial nº 507 de 24 de novembro de
2011.
Coordenador: Pró-Reitoria de Graduação da UENF 03/02
UNIVERSIDAD DE LA HABANA(CUBA) – CONVÊNIO MARCO DE
COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, cujo objeto é promover o desenvolvimento
e difusão da cultura, em particular o desenvolvimento do ensino superior e a pesquisa
científica e tecnológica.
Coordenador: Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais/Reitoria 10/02
PETROBRAS e FBR – ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO
DE COOPERAÇÃO Nº 0050.0098546.15.9, cujo objeto é alterar os itens especificados no
anexo 1 na data da assinatura deste instrumento.
Coordenador: Prof. Fernando Sérgio de Moraes(LENEP/CCT) 23/02
CAPES – SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PARFOR Nº 086/2010, cujo
objeto é prorrogar a vigência do convênio Parfor 086/2010.
Coordenador: Pró-Reitoria de Graduação da UENF/Prof. Sérgio Arruda de Moura 23/02
FINEP – PROTOCOLO DE INTENÇÕES, Ref. 0214/15, cujo objeto é a intenção das
partes de reiterar e ratificar o interesse na celebração dos instrumentos para concessão de
recursos, no valor de até R$ 1.454.549,00, ao Projeto de Ref. FINEP nº 0214/15,
selecionado na Carta Convite MCTI/FINEP 01/2014.
Coordenador: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UENF 26/02
CAPES – PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 817766/2015, cujo
objeto é incluir alguns dispositivos, por serem inovadores.
Coordenador: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UENF 11/03
FUNDENOR – CONVÊNIO GUARDACHUVA, cujo objeto é promover a cooperação
técnica entre a UENF e a FUNDENOR, objetivando estabelecer um programa de
cooperação técnica, científica e administrativa, possibilitando a implementação de ações
integradas em áreas de interesse comum.
Coordenador: Agência UENF de Inovação 07/04
FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES – CONVÊNIO, 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: Reitoria da UENF 13/04

