A Agência de Inovação da UENF - AgInova relaciona, por meio deste, os convênios e
termos celebrados no terceiro quadrimestre de 2011. São 23 instrumentos, a saber:
FNDE/CAPES/FUNDAÇÃO CECIERJ – SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONVÊNIO Nº 826002/2008, cujo objeto é prorrogar a vigência do Convênio nº
826002/2008.
Coordenador: Pró-Reitoria de Graduação da UENF 18/06/2010
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA-CIENTÍFICA Nº 017/2010, cujo objeto é estabelecer e
regulamentar um programa de cooperação científica entre a UENF e a UNEMAT, nas áreas
de atuação e interesse comuns.
Coordenador: Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas
29/06/2010
UNIVERSIDAD DEL TURABO/RUTGERS UNIVERSITY/ESALQ – ACORDO DE
COOPERAÇÃO ACADÊMICA, cujo objeto é estabelecer e promover a cooperação e o
intercâmbio acadêmico no campo da Biotecnologia Ambiental.
Coordenadora: Profª. Anna Lvovna Okorokova Façanha 04/02
RUTGERS UNIVERSITY/ESALQ – ACORDO DE COOPERAÇÃO, cujo objeto é
definir os termos, assim como o modo de implementação, para um intercâmbio de alunos
de graduação e pós-graduação que contemple intercâmbios um-por-um recíprocos
conforme estipulado no “Programa Consorcial de Educação Superior F. I. P. S. E. entre E.
U. A. e Brasil” e “Aliança PRIMER para Biotecnologia Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável”.
Coordenadora: Profª. Anna Lvovna Okorokova Façanha 04/02
CAPES – TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PROAP 00072/07-9, cujo objeto é
recursos para atender ao pagamento de custeio no exercício de 2011.
Coordenador: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UENF 11/05
FNDE/CAPES – PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 657437/2009,
cujo objeto é prorrogar a vigência do Convênio nº 657437/2009.
Coordenador: Pró-Reitoria de Graduação da UENF 20/06
PETROBRAS E FUNDENOR – ADITIVO 03 AO TERMO DE COOPERAÇÃO
CENPES – 0050.0042626.08.4, cujo objeto é prorrogar o prazo de vigência do Termo de
Cooperação CENPES – 0050.0042626.08.4, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de
25/07/2011, passando o seu término para 21/01/2012.
Coordenador: Prof. Sérgio Adriano Moura de Oliveira(LENEP/CCT) 21/07
PETROBRAS E FUNDENOR – ADITIVO 08 AO CONVÊNIO ESPECÍFICO Nº
03/REDE TEMÁTICA EM GEOQUÍMICA, cujo objeto é dilatar o prazo por mais 180
(cento e oitenta) dias, a partir de 25/08/2011, passando o seu término para 21/02/2012.
Coordenador: Profª. Eliane Soares de Souza(LENEP/CCT) 25/08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA – 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: Convênio Institucional da Reitoria 27/09
FUNDAÇÃO BIORIO – CONVÊNIO Nº 050/2011, 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: Convênio Institucional da Reitoria da UENF 03/10
PETROBRAS/UENF/FUNDAÇÃO BIORIO – TERMO DE COOPERAÇÃO Nº
0050.0069339.11.9, cujo objeto é a união de esforços dos Partícipes para o
desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado “Modelagem Física em carbonato sintético
com fraturas alinhadas verticalmente (meio hti) para estudo de atributos no dado sísmico
pré-empilhado”.
Coordenadora: Profª. Roseane Marchezi Misságia(LENEP/CCT) 13/10
PETROBRAS/UENF/FUNDAÇÃO BIORIO – TERMO DE COOPERAÇÃO Nº
0050.0066876.11.9, cujo objeto é a união de esforços dos Partícipes para o
desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado “Estudo de Resistividade Espectral(modelo
Dias) em testemunhos de bacias petrolíferas em busca de correlação desta função com
parâmetros petrofísicos dinâmicos”.
Coordenador: Prof. Fernando Sérgio de Moraes(LENEP/CCT) 20/10
PETROBRAS E FUNDENOR – ADITIVO 07 AO CONVÊNIO ESPECÍFICO Nº
08/NÚCLEO REGIONAL DE COMPETÊNCIA, cujo objeto é dilatar o prazo por mais
180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir de 22/10/2011, passando o seu término para
19/04/2012.
Coordenador: Profª. Roseane Marchezi Misságia(LENEP/CCT) 20/10
PETROBRAS/UENF/FUNDAÇÃO BIORIO – TERMO DE COOPERAÇÃO Nº
0050.0070020.11.9, cujo objeto é a união de esforços dos Partícipes para o
desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado “Implantação e Validação de Metodologias
de Ensaios, capazes de garantir a Confiabilidade dos Resultados Analíticos utilizados nas
Medições de Fluidos produzidos na Indústria de Petróleo”.
Coordenador: Prof. Carlos Enrique Pico Ortiz(LENEP/CCT) 27/10
CAPES – PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 182/2010, cujo objeto é
prorrogar a vigência do Convênio nº 182/2010.
Coordenador: Pró-Reitoria de Graduação da UENF 28/11
PRODERJ – TERMO ADITIVO Nº 022/2011 (ACT Nº 052/2008), cujo objeto é ajustar
a alteração do período de vigência do ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº
052/2008, por um período adicional de 24 (vinte e quatro) meses.

Coordenadores: CCVM/PROEX e GRC 30/11
PETROBRAS E FUNDENOR – ADITIVO 07 AO CONVÊNIO ESPECÍFICO Nº
02/NÚCLEO REGIONAL DE COMPETÊNCIA, cujo objeto é dilatar o prazo por mais
180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir de 15/12/2011, passando o seu término para
12/06/2012.
Coordenador: Prof. Fernando Saboya de Albuquerque Jr.(LECIV/CCT) 12/12
PETROBRAS E FUNDENOR – ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE COOPERAÇÃO
Nº 0050.0049302.09.9, cujo objeto é dilatar o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias
corridos, a partir de 15/12/2011, passando o seu término para 12/07/2012.
Coordenador: Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla(LENEP/CCT) 15/12
CAPES – CONVÊNIO Nº 042/2011, cujo objeto é conceder apoio financeiro com a
finalidade de viabilizar cursos para formação inicial e continuada no âmbito do Sistema
Universidade Aberta do Brasil - UAB.
Coordenador: Pró-Reitoria de Graduação da UENF 15/12
EXTRAIR ÓLEOS NATURAIS(BORGES & REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ÓLEOS NATURAIS LTDA.) – 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, mais especificamente
consolidar as atividades de adaptação e aprimoramento de tecnologias desenvolvidas no
Laboratório de Tecnologia de Alimentos da UENF, tendo em vista a viabilização da
transferência dessas tecnologias para a empresa EXTRAIR Óleos Naturais.
Coordenador: Prof. Éder Dutra de Resende(LTA/CCTA) 19/12
PETROBRAS E FUNDENOR – CONTRATO Nº 0050.0069829.11.2, cujo objeto é a
execução, pela UNIVERSIDADE, sob regime de preço global, a execução dos serviços de
modelagem física em centrífuga geotécnica de escorregamentos submarinos.
Coordenador: Prof. Fernando Saboya de Albuquerque Jr.(LECIV/CCT) 29/12
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
ABASTECIMENTO E PESCA - SEDRAP – TERMO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA E CIENTÍFICA, 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: Convênio Institucional da Reitoria da UENF 30/12
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA – PROTOCOLO DE
INTENÇÕES, cujo objeto é prever as atividades de cooperação de mútuo interesse, seu
desenvolvimento e condução, bem como promover a área de interesse comum estabelecida
a seguir.
Coordenador: Convênio Institucional da Reitoria 30/12

