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Edital Desafio MIT UFJF – Desafio de Mercado paras as Inovações 

Tecnológicas da UFJF  
 
O Desafio MIT UFJF – Desafio de Mercado para as Inovações Tecnológicas da UFJF – é uma 
competição que busca juntar times de competição da Universidade que possam desenvolver 
habilidades de avaliação do potencial de mercado de tecnologias da UFJF. É uma 
idealização do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, por meio de sua gerência de Inovação e Transferência 
de Tecnologia, que tem como objetivo estimular a capacitação quanto à gestão de ativos 
intangíveis, o licenciamento e a transferência de tecnologia por meio da criação de 
análises de mercado e de materiais de licenciamento pelas alunas e alunos da UFJF. Ainda, 
este Edital visa fomentar a capacidade empreendedora de seus discentes, ao colocá-los em 
contato com metodologias de modelagem e afins, possibilitando que eles mesmos possam, 
caso queiram, se engajar em atividades empresariais, dando suporte a elas. 
 
1. Definições  
 
Para os fins do presente Edital, os termos abaixo descritos terão os seguintes significados:  
1.1 Modelo de Negócio: é o modelo desenvolvido a partir de uma tecnologia da UFJF, 
patente concedida ou depositada, disponibilizada no Desafio MIT UFJF.  
1.2 Organização do Desafio MIT UFJF: grupo formado por colaboradores do Critt e, em 
especial, pelos colaboradores da Gerência de Inovação e Transferência de Tecnologia do 
Critt, responsável pela coordenação geral da competição.  
1.3 Comitê de Avaliação do Desafio MIT UFJF: grupo formado por colaboradores do Critt e 
convidados, responsável pela avaliação dos modelos de negócios dos times nas Etapas 1 e 
4 da competição.  
1.4 Banca Final: grupo formado por especialistas e patrocinadores convidados para realizar 
a avaliação da Etapa 4 da competição.  
1.5 Final do Desafio MIT UFJF: evento de apresentação do Pitch do modelo de negócio dos 
times para a Banca Final, seguida da premiação dos membros dos times vencedores.  
 
2. Dos participantes  
 
2.1. Poderão se inscrever no presente Edital as alunas e os alunos de quaisquer cursos de 
graduação e pós-graduação da UFJF, dos Campi de Juiz de Fora ou de Governador Valadares.  
 
3. Das inscrições  
 
3.1. As inscrições para participação no Desafio MIT UFJF devem ser feitas, somente, através 
da plataforma (https://www.sympla.com.br/desafio-mit-ufjf__192739) até o dia 08 de outubro de 
2017. Não será aceita outra forma de inscrição.  
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3.1.1. A inscrição será individual e os times serão formados pela Organização do Desafio MIT 
UFJF no Workshop de Lançamento do Desafio.  
3.1.2. Não será cobrada taxa de inscrição.  
3.2. É de inteira responsabilidade do participante acompanhar o cronograma do Desafio MIT 
UFJF no site do CRITT (http://www.ufjf.br/critt/).  
3.3. Caso haja mais inscritos do que a capacidade técnica do Desafio, a seleção dos 
participantes se dará através da ordem de inscrição. 
3.4. As inscrições homologadas serão divulgadas no site do Critt/UFJF 
(http://www.ufjf.br/critt/) no dia 09 de outubro de 2017.   
3.5. O prazo para recurso será entre os dias 10 e 16 de outubro de 2017. 
3.6. O resultado do recurso será divulgado no site do Critt/UFJF (http://www.ufjf.br/critt/) 
no dia 17 de outubro de 2017. 
 
4. Da Confidencialidade, da Propriedade Intelectual e dos Direitos Autorais 
 
4.1. Ao se inscrever no presente Edital, o participante concorda expressamente com todos 
os termos de confidencialidade. 
4.2. O Termo de Sigilo, que segue como anexo a este Edital (Anexo I) deverá ser assinado 
em uma via original e uma segunda (opcional) a ser mantida pelo próprio inscrito. Para o 
preenchimento do Termo de Sigilo, o participante deverá seguir as recomendações 
constantes no Anexo I. A primeira via deverá ser entregue à organização do Desafio, no dia 
18/10, dia do Workshop de lançamento – 1ª Etapa.  
4.3. O acesso às informações e conhecimentos relacionados às tecnologias da UFJF não 
implicará, em hipótese alguma, autorização para utilização e/ou exploração ou cessão da 
Propriedade Intelectual da UFJF, que permanece, de todos os meios e modos, de 
propriedade da UFJF.  
4.4. Os times interessados em explorar comercialmente as tecnologias por elas estudadas 
poderão fazê-lo depois de terminada a competição, mediante negociação junto Gerência 
de Inovação e Transferência de Tecnologia do Critt/UFJF.  
4.4.1. Os participantes concordam em ceder, gratuitamente, todas as modelagens 
desenvolvidas, cedendo, ainda, o direito de uso, sem nenhum tipo de compensação 
financeira ou de qualquer outra forma, à UFJF.  
 
5. Da estrutura do Desafio MIT UFJF  
 
5.1. O desafio será composto pelas 4 etapas descritas abaixo.  
5.1.1. Serão desclassificados os times e/ou os participantes individualmente que: (i) não 
participarem das Etapas presenciais; (ii) não realizarem as entregas, seguindo os modelos 
previstos nas Etapas e (iii) não atenderem a todas as especificações do Edital. 
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5.1.1. 1ª ETAPA 
Será composta por um Workshop, a ser realizado no dia 18 de outubro de 2017, das 8 às 12 
horas, no Auditório do Critt (Campus Universitário, Rua José Lourenço Kelmer -São Pedro, 

Juiz de Fora - MG, 36036-900). A participação no Workshop é obrigatória para todos os 
participantes que tiverem suas inscrições confirmadas (a listagem completa com os 
participantes sairá no site do Critt ( https://www.sympla.com.br/desafio-mit-ufjf__192739) no dia 17 
de outubro de 2017). 
 
5.1.1.1. O Workshop contará com: 

a) Orientações quanto Propriedade Intelectual e Licenciamento, realizadas pela equipe 
do Critt, em que serão explicadas questões de sigilo, licenciamento de tecnologia, 
uso e exploração de ativos intangíveis. Esse encontro será presencial.  

b) Treinamento sobre a metodologia de Lean Canvas, Proposition Value e Mapa de 
Empatia.  

c) Treinamento para Pitchs.  
5.1.1.2. No Workshop, serão explicadas as outras três etapas do Desafio e haverá a 
realização de atividades para a divisão dos times, assim como a distribuição das tecnologias 
para cada um. No evento, também terá espaço para serem sanadas as eventuais dúvidas 
dos participantes. 
5.1.1.3. As tecnologias sobre as quais os times desenvolverão seus projetos serão 
distribuídas baseadas nas especificidades técnicas de cada time. 
5.1.1.4. Os times serão formados, preferencialmente, de forma interdisciplinar, a fim de 
possibilitar uma maior troca de conhecimento entre os integrantes. Casos especiais serão 
definidos pela organização do desafio.  
5.1.1.5. A quantidade de integrantes de cada time vai depender do número de participantes 
inscritos no Desafio MIT UFJF. 
5.1.1.6. Os times inscritos no Desafio MIT UFJF contarão com o apoio de mentores, 
designados pela organização da competição, que darão suporte no desenvolvimento das 
atividades, conforme disposto nos itens 6 e 7 deste Edital.  
 
5.1.2. 2ª ETAPA 
Será composta pela elaboração de três atividades relacionadas a ferramentas utilizadas na 
elaboração de modelos de negócios: Mapa de Empatia, Proposition Value e primeira versão 
do Canvas, que deverão ser enviadas, impreterivelmente, até o dia 03 de novembro de 2017 
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para o e-mail: att.critt@ufjf.edu.br, com o assunto “Desafio MIT UFJF – Envio 2ª Etapa – 
Time XXXXX”. 
5.1.2.1. A elaboração do Canvas deverá ocorrer no período estipulado pela organização do 
evento e dentro dos parâmetros determinados por ela. Não serão aceitos envio das 
ferramentas de modelos de negócios fora do prazo ou fora dos padrões estipulados no 
Workshop da 1ª Etapa. 
5.1.2.2. As tecnologias serão disponibilizadas pela organização no Workshop de lançamento 
do Desafio. Entretanto, poderão ser aceitas outras patentes da UFJF (depositada ou 
concedida) como base para o desenvolvimento do modelo de negócios, desde que: (i) não 
esteja licenciada para terceiros, (ii) não seja de terceiros ou (iii) esteja em fase de negociação 
de licenciamento. Casos omissos serão tratados pela Organização do Desafio MIT UFJF. 
5.1.2.3. Caso o time escolha uma patente não pré-selecionada, deverá, obrigatoriamente, 
consultar previamente a Organização do Desafio para verificação da possibilidade de uso.  
5.1.2.4. Após a entrega do Canvas, a Organização do Desafio enviará um feedback para cada 
time até o dia 08 de novembro de 2017, com a finalidade de aprimorar a versão final que 
será ser entregue na 3ª Etapa. 
5.1.2.5. A avaliação dessas atividades será realizada pelo Comitê de Avaliação do Desafio, 
considerando os seguintes critérios:  

(1) a estruturação do Canvas com base na Metodologia de Lean Canvas;  
(2) os critérios mercadológicos, econômicos e sociais da proposta.  

 
5.1.3. 3ª ETAPA 
Será composta pela elaboração da versão final do Canvas e do Relatório Mercadológico que 
deverão ser enviadas até o dia 24 de novembro de 2017 para o e-mail: att.critt@ufjf.edu.br, 
com o assunto “Desafio MIT UFJF – Envio 3ª Etapa – Time XXXX”. 
 
5.1.3.1. A avaliação será realizada pelo Comitê de Avaliação do Desafio, considerando os 
seguintes critérios:  

(1) a estruturação do Canvas, de acordo com o uso correto da Metodologia de Lean 
Canvas;  
(2) os critérios mercadológicos, econômicos e sociais da proposta;  
(3) avaliação do relatório mercadológico elaborado pelo time. 

5.1.3.2. O relatório mercadológico seguirá um modelo determinado e disponibilizado pela 
organização da competição.   
5.1.3.3. Times que não fizerem a entrega no prazo serão automaticamente desclassificados. 
 
5.1.4. 4ª ETAPA: Será realizada através da apresentação do pitch e da premiação no dia 1º 
de dezembro de 2017, de 16h às 19h, no Auditório do Critt/UFJF. 
5.1.4.1. A avaliação do pitch será realizada pela Banca Final do Desafio, conforme os 
seguintes critérios:  



        UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
 

DIRETORIA DE INOVAÇÃO 
CENTRO REGIONAL DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

       
(i) Habilidades de Oratória: confiança, linguagem corporal, discurso e apresentação 
(qualidade, originalidade e criatividade dos slides e afins) e 
(ii) Habilidades de Mercado: proposta de valor criada para a tecnologia, modelo de negócio 
criado (melhor oportunidade, dimensionamento de mercado, dados mercadológicos) e 
proposta de interação com o mercado (listagem da prospecção de empresas possivelmente 
interessadas pelo licenciamento e/ou proposta de abertura de empresas nascentes para o 
lançamento da tecnologia pelos próprios times).  
5.1.4.2. Os pitchs receberão notas de 0 (zero) a 10 (dez). 
 
6. Da mentoria  
 
6.1. Os mentores que apoiarão as atividades dos times poderão ser colaboradores do Critt 
e de outros órgãos públicos ou privados, assim como podem ser empreendedores, 
empresários, investidores, professores ou pesquisadores, compartilhando com os times seu 
tempo, conhecimento e rede de contatos. As atividades dos mentores não serão 
remuneradas. Seu papel é contribuir com os times, principalmente para as atividades 
práticas.  
6.2. Os mentores serão designados pela Organização do Desafio. É possível trocar de mentor 
ao longo do processo, desde que acordado com a Organização.  
6.3. A alocação do mentor para cada time ocorrerá após a entrega do primeiro Canvas. 
Times, ou participantes individualmente, que não entregarem o primeiro Canvas serão 
automaticamente desclassificados.  
6.4. Os encontros entre os mentores e seus times poderão ocorrer presencialmente ou 
online, com ou sem o suporte da Organização do Desafio. Qualquer comunicação adicional 
poderá ser feita por e-mail, telefone ou outros formatos de comunicação, de acordo com a 
necessidade e disponibilidade das partes. Casos omissos serão deliberados pela Organização 
do Desafio. 
6.5. Reclamações graves por parte dos mentores em relação aos times poderão acarretar 
penalidades, que podem variar de desconto nas notas recebidas até a desclassificação da 
competição. As penalidades serão determinadas pela Organização do Desafio e avaliadas 
caso a caso.  
6.6. Casos omissos serão tratados individualmente e decididos pela Organização do Desafio 
MIT UFJF.  
 
7. Da Premiação  
 
7.1. Os participantes, em seus times, receberão, minimamente, as seguintes premiações: 
 
1º Lugar – Primeiro Time vencedor (cuja nota seja a maior):  
 - Certificado de participação 
 - Mentoria com empresário(s) locais 
 - Participação gratuita para cada participante do time em 2 cursos oferecidos pelo SEBRAE 
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 - 1 hambúrguer com 1 chope* da casa para cada participante da Cervejaria São Bartolomeu 
 - 1 mês de workplace (uma posição de trabalho em mesa compartilhada) no Multispaço 
Coworking 
- 1 brinde da Chico Rei para cada participante  
 
2º Lugar – Segundo Time vencedor (cuja nota seja a segunda maior): 
 - Certificado de participação 
 - Mentoria com sócio da Cervejaria São Bartolomeu 
 - Participação gratuita para cada participante do time em 1 curso oferecido pelo SEBRAE 
 
3º Lugar – Terceiro Time vencedor (cuja nota seja a terceira maior): 
 - Certificado de participação 
 - Mentoria com sócio da Cervejaria São Bartolomeu 
 
* para maiores de 18 anos com apresentação de documento de identificação. 
 
 8. Colaboração com a Mídia e Direito de Imagem  
 
8.1. Os participantes do Desafio MIT UFJF concordam em conceder entrevistas e participar 
de reportagens que porventura sejam solicitadas e autorizam, expressamente, a 
Organização do Desafio MIT UFJF, a UFJF, ao CRITT e os parceiros a veicular, de modo 
gratuito e irrevogável, as imagens oriundas da competição nos diversos tipos de mídia, tais 
como impressa, televisionada, vídeo, virtual, telefônica, dentre outras.  
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9. Do Cronograma 

9.1. O Cronograma com a relação entre as datas e as Etapas do Desafio MIT UFJF seguem abaixo. 

9.2. Durante a vigência do Desafio MIT UFJF, as informações acerca da competição, datas, prazos 
e outras questões serão divulgadas no site no Critt (http://www.ufjf.br/critt/). 

9.3. Dúvidas e contatos podem ser remetidos por e-mail para: att.critt@ ufjf.edu.br (com 
Assunto: “Desafio MIT UFJF - Dúvida”). Ainda, consultas podem ser feitas pelo telefone: (32) 
2102 3435 (ramal 212 – Setor de Transferência de Tecnologia do Critt). 

 

 

  

Cronograma do Desafio MIT UFJF DATA 

Inscrições  21/09/2017 a 08/09/2017  

Divulgação das inscrições deferidas 09/10/2017 

Prazo para recurso 10/10/2017 a 16/10/2017 

Divulgação do resultado final das inscrições 
deferidas pós-recurso 

17/10/2017 

1ª ETAPA: Workshop de lançamento (8h às 
12h – Auditório do Critt) 

18/10/2017 

Entregas da 2ª ETAPA 03/11/2017 

Feedback sobre a 2ª etapa 08/11/2017 

Entregas 3ª ETAPA 24/11/2017 

Final do Desafio: 4ª ETAPA e Premiação 
(16 às 19h, Auditório do Critt) 

01/12/2017  
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Anexo I 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O PARTICIPANTE DO 
DESAFIO MIT CRITT: 

 

 

Este formulário destina-se aos alunos inscritos no Desafio 
MIT UFJF – Desafio de Mercado para as Inovações 
Tecnológicas da UFJF. No corpo do termo de sigilo, 
preencher todos os campos destacados em cinza. Este termo 
de sigilo deverá ser assinado em uma via original e uma 
segunda (opcional) a ser mantida pelo próprio inscrito. A 
primeira via deverá ser entregue à organização do Desafio, 
no dia 18/10, dia do Workshop de lançamento – 1ª Etapa. 

 

 

Esta página não precisa ser impressa. 
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TERMO DE SIGILO PARA PARTICIPANTES DO DESAFIO MIT UFJF  

 

Pelo Presente instrumento e na melhor 

forma de direito, NOME DO ALUNO, 

NACIONALIDADE, GRAU DE 

ESTUDOS (graduando, mestrando, etc), 

CURSO, NÚMERO DE MATRÍCULA, 

CPF, RG, ENDEREÇO, CIDADE 

doravante designado RECEPTOR DA 

INFORMAÇÃO. 

 

CONSIDERANDO QUE as tecnologias disponibilizadas para o Desafio MIT 

UFJF são de propriedade da Universidade Federal de Juiz de Fora, CNPJ 

21.195.755/0001-69, localizada na Rua José Lourenço Kelmer, s/n - Campus 

Universitário Bairro São Pedro - CEP: 36036-900 - Juiz de Fora – MG, neste 

ato designada PARTE REVELADORA. 

CONSIDERANDO QUE NOME DO ALUNO está vinculado à Universidade 

Federal de Juiz de Fora, subordinado a todas as disposições legais mediante 

Resoluções e Portarias, bem como o Regimento Acadêmico e as diretrizes 

estatutárias, doravante designado RECEPTOR DA INFORMAÇÃO; 

CONSIDERANDO QUE o Núcleo de Inovação Tecnológica – Centro Regional 

de Inovação e Transferência de Tecnologia/CRITT – da Universidade Federal 

de Juiz de Fora tem por finalidade gerir a política de inovação da instituição, 

sendo sua atribuição, dentre outras, opinar quanto à conveniência de 

divulgação das criações, passíveis de proteção intelectual, conforme artigo 16, 

da Lei Federal nº 10.973/04. 

CONSIDERANDO QUE o RECEPTOR DA INFORMAÇÃO terá acesso a 

dados, informações, know-how, processos, conhecimentos técnicos, 

industriais e comerciais inovadores, doravante denominados 

“INFORMAÇÕES”, relativas às tecnologias disponibilizadas para o Desafio 

MIT UFJF de propriedade da PARTE REVELADORA qualificada supra; e  
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CONSIDERANDO QUE todas as informações reveladas ao RECEPTOR DA 

INFORMAÇÃO são revestidas de caráter confidencial, sendo denominadas 

“INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS”; 

As partes têm como justo e certo o que se segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Para efeito deste Termo, serão tratadas como “INFORMAÇÕES 

CONFIDENCIAIS” a negociação entre a PARTE REVELADORA e o 

RECEPTOR DA INFORMAÇÃO qualquer informação disponibilizada entre 

eles, por qualquer meio, incluindo o verbal, escrito ou eletrônico, definidas ou 

não como confidenciais, referentes às tecnologias disponibilizadas para o 

Desafio MIT UFJF, bem como informações ou dados (sejam eles provisórios 

ou definitivos) desenvolvidos a qualquer momento, quer sejam estes dados ou 

informações de natureza estratégica, técnica, administrativa, industrial, 

comercial, jurídica, ou, ainda, de natureza diversa, incluindo, e sem limitação, 

segredos comerciais, atividades promocionais ou de comercialização, 

econômicas, financeiras e outros negócios das partes ou de outras empresas 

que poderão vir a integrar ou se relacionarem às tecnologias disponibilizadas 

para o Desafio MIT UFJF, que não são de conhecimento público. Tais 

informações não se limitam, mas poderão constar de diversos materiais, tais 

como desenhos, modelos, dados, especificações, relatórios, compilações, 

programas de computador, fórmulas, patentes, aspectos financeiros e 

econômicos, questões contratuais, produtos existentes ou futuros e outros 

materiais quaisquer que tenham sido obtidos ou conhecidos antes ou depois 

da vigência deste Termo. 

 

Parágrafo Primeiro – As INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

compreendem todas as informações descritas na Cláusula Primeira reveladas 

ao RECEPTOR DA INFORMAÇÃO, tanto anteriormente como após a data de 

assinatura deste instrumento. 

Parágrafo Segundo – Não serão entendidas como INFORMAÇÕES 

CONFIDENCIAIS todas aquelas que: 
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(i) não sejam apresentadas como confidencial pela parte que as 

revelar; 

(ii) já estejam na posse da parte receptora, tendo sido recebidas de 

outra fonte à época de sua revelação, conforme comprovado por registros 

expressos e/ou escritos; 

(iii) sejam recebidas de terceiros que não tenham obrigação de 

confidencialidade para com a parte reveladora, desde que não tenham sido 

obtidas de forma imprópria; 

(iv) sejam desenvolvidas de forma independente pela parte receptora; 

(v) estejam ou se tornem de domínio público, desde que não seja por 

meio da parte receptora; ou 

(vi) devam ser reveladas por exigência legal ou regulamentar. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO RECEPTOR DA 

INFORMAÇÃO 

O RECEPTOR DA INFORMAÇÃO se obriga a: 

a) não distribuir, copiar, revelar, reproduzir, adaptar, fornecer, comercializar ou 

por qualquer outra forma, divulgar ou explorar as INFORMAÇÕES 

CONFIDENCIAIS que lhes tenham sido confiadas ou de que tenha tido 

conhecimento, mantendo-as em segredo e confidencialidade absoluta, salvo 

quando sua divulgação for previamente autorizada, por escrito, pela PARTE 

REVELADORA ou sua divulgação for exigida judicialmente. 

b) na eventualidade de receber intimação para testemunhar ou depor ou de outra 

forma prestar informações cujo teor implique divulgação da totalidade ou parte 

de qualquer das informações, ou for obrigado a divulgar quaisquer das 

informações para o fim de se defender em ação judicial instaurada contra si ou 

na qual seja parte, então  a PARTE REVELADORA concorda desde já em (i) 

notificar imediatamente a outra parte da existência dos termos e circunstâncias 

relativos à intimação ou da necessidade de defesa, conforme o caso e (ii) 

consultar a outra parte a respeito da conveniência de se tomar as medidas legais 
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cabíveis na tentativa de evitar ou de limitar, no todo ou em parte, a divulgação de 

qualquer das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.   

c) devolver, sempre que requerido, por escrito, todas as INFORMAÇÕES 

CONFIDENCIAIS que lhe foram concedidas, com base neste acordo, sem 

reter qualquer cópia das mesmas, dando ciência ao Núcleo de Inovação 

Tecnológica - CRITT – da UFJF. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE 

O RECEPTOR DA INFORMAÇÃO assume total responsabilidade por 

qualquer forma de divulgação a que der causa das INFORMAÇÕES 

CONFIDENCIAIS, quando não autorizada previamente, por escrito, pelo 

CRITT/UFJF. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA INEXISTÊNCIA DE DIREITOS 

O RECEPTOR DA INFORMAÇÃO, neste ato, expressamente declara que não 

irá e nem poderá reivindicar ou alegar, de qualquer forma, sob nenhum 

pretexto e em tempo algum, qualquer direito ou licença relativa às 

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, em decorrência do presente acordo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO DEVER DE INFORMAÇÃO 

O RECEPTOR DA INFORMAÇÃO se compromete a dar ciência ao 

Critt/UFJF, informando ao Núcleo de Inovação Tecnológica, os resultados e 

demandas gerados a partir de cada encontro. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

O descumprimento, no todo ou em parte, de qualquer cláusula constante do 

presente acordo, sujeitará a parte infratora ao pagamento de indenização 

correspondente às perdas e danos que forem apuradas em virtude da infração 

cometida, bem como demais sanções de cunho civil e criminal cabíveis.  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO 

O presente Termo é válido e exigível a partir desta data, estendendo-se pelo 

prazo de 15 (quinze) anos ou até o momento em que as INFORMAÇÕES 

CONFIDENCIAIS estejam devidamente protegidas junto ao Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial – INPI e/ou junto ao Órgão competente em âmbito 

internacional ou prazo coincidente ao da concessão da patente pelo Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial - INPI ou pelo Órgão competente em âmbito 

internacional, no caso das tecnologias. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

O presente Termo reger-se-á pelas leis brasileiras. Fica designado o foro da 

Justiça Federal, subseção Judiciária de Juiz de Fora, nos termos do inciso I, 

do art. 109, da Constituição Federal, para dirimir dúvidas ou litígios oriundos 

do presente instrumento. 

 

 Por estar de acordo com exposto, o RECEPTOR DA INFORMAÇÃO 

firma o presente Termo. 

 

Juiz de Fora, ____ de ____________ de _______. 

 

 

 

__________________________________ 

RECEPTOR DA INFORMAÇÃO 

 

 

Testemunhas: 
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_____________________ 

Nome:  

CPF:  

 

______________________ 

Nome:  

CPF:                      

 

 


