
Há 26 anos levando 

inovação, desenvolvimento 

e empreendedorismo até 

você.



SOBRE O CRITT

Somos o Centro Regional de Inovação e 
Transferência de Tecnologia da UFJF e 
estamos, desde 1995, atuando no mundo do 
empreendedorismo, da inovação e dos 
treinamentos. Temos como principal 
objetivo buscar soluções para os nossos 
clientes, pesquisadores e empresas 
parceiras, além de promover o 
desenvolvimento sustentável e alcançar 
resultados de impacto para o ecossistema 
de inovação em Minas Gerais.



Visite o nosso site: ufjf.br/critt

Curta a nossa página: facebook.com/CrittOficial

Conecte-se conosco: linkedin.com/in/critt-ufjf

Siga o nosso perfil no Instagram: @crittufjf

Estamos entre as 50 universidades que 
mais depositam patentes de invenção 
no Brasil, o que qualifica o nosso trabalho e 
reforça o nosso compromisso com a 
sociedade, pesquisa e inovação. Apenas em 
2020, realizamos mais de 5.6 mil 
atendimentos nas áreas de 
empreendedorismo, propriedade 
intelectual, treinamento e capacitação.



®
Empreendedorismo Núcleo de 

Inovação
Tecnológica -

NIT

Treinamentos, 
Consultorias e 

Mentorias

ATUAMOS EM TRÊS GRANDES ÁREAS



Empreendedorismo

Atuamos junto a empreendedores, startups e 
empresas ajudando a desenvolver negócios 
inovadores, além de oferecer um espaço para 
programas de pré, pós e incubação de negócios 
tecnológicos ou Inovadores. Contamos com o 
Crittwork, nosso coworking e o CrittLab, o 
laboratório de Ideação e prototipagem

+ de 689

165

30

beneficiados nos programas de empreendedorismo

empresas graduadas

startups criadas



Núcleo de Inovação 
Tecnológica - NIT

Desenvolvemos ações para depósitos de 
patentes, registros de marcas e outras formas de 
proteção. Além de possibilitar que laboratórios da 
UFJF e equipes técnicas possam fazer parcerias 
com empresas e inventores independentes para 
desenvolver inovações e melhorias em produtos 
serviços, desde testes de água até o 
desenvolvimento de uma tecnologia de ponta.

®
+ de 759 atendimentos nos serviços de inovação tecnológica 

só em 2020

13 licenciamentos de tecnologias

19 patentes concedidas

157 depósitos de patentes



Treinamentos, Consultorias
e Mentorias

Realizamos cursos, workshops e treinamentos 
voltados para temas como gestão da Inovação, 
da criatividade, empreendedorismo, marcas, 
patentes, modelagens de negócios, metodologias 
ágeis e lean de gestão. Os treinamentos podem 
ser oferecidos em empresas. Para além, é possível 
darmos consultorias e mentorias nessas áreas.

+ de 4,2mil pessoas atendidas em capacitações onlines



NOSSOS SERVIÇOS



® Marcas e Patentes, Licenciamento de Tecno-
logias; Escritório de Projetos de Inovação.

Oficina de Ideação e Modelagem
de Négócios; Speed Lab;
Incubadora de Empresas, Condomínio de Em-
presas; Parceria em Inovação Aberta - PIA; 
Adas Tech; Class to Market.

Consultoria e Capacitação Empresarial; 
Cursos.



CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO

EMPRESARIAL

Capacitar seus colaboradores e desenvolver o seu 
negócio é o nosso lema. Neste serviço, o nosso time 
de consultores multidisciplinar oferece 
treinamentos corporativos com foco naquilo 
que a sua empresa precisa melhorar. Nós 
podemos te ajudar a diagnosticar problemas e 
criar soluções estratégicas para otimizar os seus 
serviços, reduzir gastos, tornar os processos mais 
eficientes e alcançar o crescimento saudável da 
sua empresa.

Como aderir? Fale com a 
nossa equipe especializada 
por meio do endereço de 
e-mail :

treina.critt@ufjf.edu.br



CURSOS

De longa ou curta duração, os nossos cursos são 
criados e personalizados de acordo com a 
demanda e necessidade dos nossos clientes. Aqui 
nós podemos te ajudar a melhorar o seu 
currículo e te ensinamos as metodologias, 
ferramentas e técnicas necessárias para se 
tornar um profissional com uma carreira de 
sucesso no mercado. Como contatar? Confira os 

detalhes com o nosso time 
de profissionais por meio 
do endereço de e-mail:

treina.critt@ufjf.edu.br



OFICINA DE IDEAÇÃO E MODELAGEM

DE NEGÓCIOS

As oficinas são feitas para ajudar os/as novos/as 
empreendedores/ras a abrir os seus horizontes e a 
desenvolver as ideias de negócio de maneira 
inovadora, assertiva e eficiente. Nosso time orienta 
os participantes com ferramentas e conteúdos 
sobre perfil do cliente, geração de ideias e 
modelagem de negócios.

Como participar?
Acompanhe as nossas redes 
sociais para saber sobre as 
inscrições e veja os detalhes 
com a nossa equipe de 
empreendedorismo por 
meio do endereço de e-mail:

pre.critt@ufjf.edu.br



SPEED LAB

Nossos especialistas em empreendedorismo e 
inovação ajudam a sua startup desenvolver e 
lançar a primeira versão do seu produto no 
mercado. Durante o programa gratuito, os 
participantes fazem atividades, recebem 
feedbacks e têm acompanhamento com mentores 
experientes do ecossistema de inovação.

Como participar? Acompanhe 
as nossas redes sociais para 
saber sobre as inscrições e 
veja os detalhes com a nossa 
equipe de empreendedorismo 
por meio do endereço de 
e-mail:

pre.critt@ufjf.edu.br



INCUBADORA DE EMPRESAS

Nós acompanhamos o processo de 
desenvolvimento e tração da sua startup. Nossa 
equipe auxilia sua empresa através de 
treinamentos, consultorias, capacitações e te 
coloca em contatos com outras startups e 
possíveis investidores. Você também usa as 
instalações físicas e o networking do Critt para 
fazer seu negócio crescer.

Como participar? Fale com a 
nossa equipe de 
empreendedorismo por meio 
do endereço de e-mail:

ibt.critt@ufjf.edu.br



CONDOMÍNIO DE EMPRESAS

O condomínio é o ambiente de inovação, propício 
ao desenvolvimento tecnológico, com a 
infraestrutura adequada para abrigar e apoiar 
empresas de base tecnológica que querem 
inovar usando as parcerias com a UFJF, por meio 
de seus laboratórios e pesquisas. É possível 
participar como empresa residente ou 
não-residente. Como participar? Fale com a 

nossa equipe de 
empreendedorismo por meio 
do endereço de e-mail:

ibt.critt@ufjf.edu.br



PARCERIA EM INOVAÇÃO ABERTA - PIA

Colocar a inovação como centro do seu negócio é 
nosso maior desejo. Por isso, neste programa, o 
Critt conecta a sua empresa aos centros de 
pesquisas e startups. Nós te ajudamos a 
melhorar os serviços, produtos e os seus 
processos através da troca colaborativa entre a 
sua empresa e os agentes do ecossistema de 
inovação. Nesta modalidade, você pode usufruir do 
nosso espaço de Coworking, laboratórios, salas de 
reuniões.

Como participar? Fale com a 
nossa equipe de 
empreendedorismo por meio 
do endereço de e-mail:

pre.critt@ufjf.edu.br



ADAS TECH

Ver mulheres empreendendo e avançando no 
mundo da inovação tecnológica são alguns dos 
nossos objetivos. O Critt fomenta o 
empreendedorismo tecnológico feminino e 
promove a diversidade dentro do ecossistema de 
inovação. Neste programa, nós ajudamos 
mulheres a desenvolver uma ideia de negócio 
inovador. O Adas Tech tem uma semana de 
workshops, palestras, banca avaliativa e uma 
premiação em dinheiro para ajudar a iniciar o 
negócio.

Como participar? Para 
participar, as interessadas 
precisam acompanhar o 
nosso site e redes sociais para 
saber sobre o lançamento do 
edital. Converse com equipe 
responsável através do e-mail

pre.critt@ufjf.edu.br

:



CLASS TO MARKET

O programa tem o intuito de identificar e apoiar 
projetos de pesquisas, desenvolvidos em 
ambientes acadêmicos, com potencial inovador 
tecnológico para solucionar problemas 
identificados no mercado. Nós ajudamos 
alunas/os de graduação e pós-graduação da 
UFJF a abrir os seus horizontes, desenvolvendo 
todo o potencial empreendedor e de mercado 
das suas pesquisas. Ao final do programa, os 
participantes podem ganhar uma premiação em 
dinheiro.

Como participar? Para 
participar, os/as interessados/as 
precisam acompanhar o nosso 
site e redes sociais para saber 
sobre o lançamento do edital. 
Converse com equipe 
responsável através do e-m:ail:

pre.critt@ufjf.edu.br



MARCAS E PATENTES

O Critt faz a proteção das tuas criações e pesquisas por 
meio do registros de patentes, desenhos industriais e 
software para computador. Os serviços envolvem desde a 
redação dos pedidos junto ao Instituto Nacional de Propriedade 
Intelectual (INPI) até o acompanhamento dos processos. Além 
disso, o Critt também auxilia empresas no processo de registro 
de marcas.

Como contatar? Entre 
em contato com o 
Núcleo de Inovação 
Tecnológica por meio 
do e-mail:

pc.critt@ufjf.edu.br

®



LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS

Ciência, pesquisa e inovação são alguns dos pilares que fazem 
parte da nossa essência. Por isso, dentro da UFJF, existem uma 
série de pesquisadores envolvidos na criação e 
desenvolvimento de tecnologias inovadoras para diversas 
áreas. Neste serviço, o Critt te coloca em contato com 
pesquisadores/as, com o objetivo de que os 
conhecimentos gerados na universidade possam atender 
ao seu negócio, te fazendo inovar pelo licenciamento de um 
produto inovador disponível na Vitrine Tecnológica do Critt. Aqui, 
a sua empresa pode adquirir o direito de comercializar 
nossas tecnologias, usufruir dos nossos laboratórios, além de 
fazer testes e validações em conjunto com o nosso time de 
professores/as, técnicos/as e alunos/as.

Como contatar? 
Converse com o 
núcleo por meio do 
e-mail:

att.critt@ufjf.edu.br

®



ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO

O Critt te ajuda a se conectar com equipes e laboratórios da 
UFJF, para a realização de projetos, acordos de cooperação 
técnica entre a universidade, empresas ou órgãos públicos. 
Então, se precisa desenvolver ou melhorar um produto fazer 
testes e validações nós podemos te auxiliar. 

Como aderir? Fale 
com a nossa equipe 
especializada por 
meio do endereço de 
e-mail:

att.critt@ufjf.edu.br

®



QUEM JÁ 

PASSOU 

POR AQUI



CONHEÇA NOSSA SEDE

ENTRE EM CONTATO

Nossa equipe está pronta para te 
ajudar e esclarecer todas as suas dúvidas.

Rua José Lourenço Kelmer, s/n - São Pedro, Juiz de 

Fora MG.

Campus Universitário da UFJF - 4ª Plataforma do 

Setor Tecnológico, próximo ao Instituto de Artes e 

Design. 

(32) 2102-3435

com.critt@ufjf.edu.br

OBRIGADO!



“Nossa missão é contribuir com a comunidade 
acadêmica e empreendedora e com o 
desenvolvimento socioeconômico regional, por 
meio da disseminação do conhecimento, da 
gestão da inovação, da transferência de 
tecnologia, do empreendedorismo e da 
propriedade intelectual.”

OBRIGADO


