
Como a UFJF e o Critt
te ajudam a empreender?

Esta cartilha foi desenvolvida para você, pessoa 
física ou jurídica. Com este guia explicativo, você 
entenderá como a UFJF e o Critt podem te 
ajudar a empreender, desde a ideia até 

empresas que já existem e que querem crescer. 
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Quem somos e como 
podemos te ajudar?

Quem vai atender sua necessidade? 

Oficina de Ideação e 
Modelagem de Negócios

adas tech

Palestras de Sensibilização 
e Visitas Técnicas:
Se você desejar sensibilizar seus colaboradores ou se você é um centro 
de ensino, o Critt oferece palestras e visitas com o objetivo de sensibilizar 
as pessoas sobre os temas empreendedorismo e inovação. As palestras e 
visitas podem ser destinadas à comunidade acadêmica e também à 
sociedade como um todo.

Quer abrir um negócio, mas não tem ideias? A Oficina de Ideação e 
Modelagem de Negócios é o programa ideal para você. Ela oferece um 
conjunto de atividades que tem como objetivo estimular a inovação e o 
empreendedorismo, assessorando empreendedores na geração e no 
desenvolvimento de novas ideias de Negócios. A Oficina é aberta à 
comunidade e voltada para pessoas que desejam empreender, que já 
possuam ou não uma ideia, mas que não sabem por onde começar e como 
colocar em prática.colocar em prática.

Você é mulher e quer empreender no mundo da inovação e da 
tecnologia? O Adas Tech é programa indicado para você, independente se 
você faz parte da comunidade acadêmica sa UFJF ou não. O Adas Tech visa 
fomentar o Empreendedorismo Tecnológico Feminino, seu objetivo é o de 
identificar e o de apoiar mulheres – de dentro e/ou de fora da UFJF, de 
qualquer localidade do Brasil e do exterior – que tenham ideias e/ou             
negócios de modelos de negócios tecnológicos ou que envolvam inovação.

O Critt - Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFJF 
é o órgão responsável por planejar e executar as políticas e ações 
relacionadas ao empreendedorismo dentro da Universidade, em especial 
aquelas voltadas ao empreendedorismo inovador. O Setor de 
Empreendedorismo promove vários eventos e programas que têm como 
objetivo apoiar empreendedores e desenvolver novos negócios inovadores 
com base tecnológica.

No Critt, você será atendido pelo Setor de Empreendedorismo. Isso porque 
ele é o responsável por promover vários eventos e programas que têm 
como objetivo apoiar empreendedores(as) e desenvolver novos negócios 
inovadores com base tecnológica, oriundos tanto da comunidade acadêmica 
(alunos, docentes, pesquisadores e TAEs) quanto da comunidade externa. 
Nosso foco é fornecer o suporte necessário em cada estágio de maturidade 
dos empreendimentos, adequando assim a nossa oferta de serviços às 
pepeculiaridades de cada empreendedor. Então, se você ainda não tem ideia de 
negócio ou se já tem uma empresa consolidada – de qualquer tamanho – e 
quer inovar (fazendo inovação aberta), o Critt tem as soluções para você, 
conforme apresentaremos. 
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Se você já tem uma empresa com um produto ou serviço inovador ou 
tecnológico, mas quer suporte e apoio para crescer em escala, para 
finalizar seu produto e aumentar sua carta de clientes, a Incubadora de 
Base Tecnológica do Critt (IBT) do Critt é o ideal para você.  A IBT tem o 
objetivo de fornecer apoio para empreendedores(as) que desejam 
alavancar (ou estejam ainda nos primeiros momentos de vida do negócio) 
sua empresa e desenvolver produtos ou processos que apresentem grau 
dede tecnologia e inovação. O Critt fornece às incubadas, em termos de 
infraestrutura, espaço físico para instalação das empresas e espaço de 
trabalho compartilhado. Além do suporte dado na infraestrutura física (é 
possível alugar boxes com metragens até 30 metros quadrados e de usar 
toda a área do prédio do Critt, contando ainda com água, luz, telefone e 
internet do Centro), o(a) empresário(a) incubado(a) recebe apoio na gestão 
do negócio, com mentorias e acompanhamento periódico do seu plano de 
negócinegócio, tendo, ainda, a possibilidade de acesso a todo networking (rede de 
conexões que estar em uma incubadora de uma universidade pública pode 
oferecer). Também, a IBT faz acompanhamento e divulgação dos Editais de 
fomento, para captação de recursos reembolsáveis e/ou não 
reembolsáveis, auxiliando na elaboração, submissão e gestão de projetos 
junto aos órgãos. É possível ser incubado(a) residente ou não-residente.

Você é aluno(a) da UFJF e está fazendo seu Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC) ou sua dissertação ou tese de mestrado e 
doutorado e sua pesquisa resolve um problema do mundo real? 
Este programa é para você. O Critt, em parceria com a Faculdade de 
Administração e Ciências Contábeis (FACC) da  UFJF, realiza anualmente o 
programa “Class To Market”. A iniciativa, que premia em dinheiro as três 
primeiras equipes colocadas, visa apoiar projetos de pesquisas 
acadêmicosacadêmicos com potencial inovador tecnológico para solucionar problemas 
identificados no mercado. Você ainda vai receber suporte para fazer sua 
pesquisa chegar até à sociedade, beneficiando a vida das pessoas. As 
inscrições são gratuitas.

Você já tem uma ideia de negócio inovador, mas não sabe como 
planejar e iniciar seu negócio para ele crescer em escala? O 
programa SpeedLab é para você! Ele tem o objetivo de criar startups, 
trabalhando desde a fase de ideação ou operação inicial até o ingresso no 
mercado. O desenvolvimento proposto às startups acontece por meio de 
metodologias e ferramentas para a capacitação, mentorias e avaliação das 
tarefas executadas. Podem participar empreendedores(as) que possuam 
umauma ideia de negócio e equipe formada, que estejam dispostos(as) a tirar 
uma ideia de cunho tecnológico/inovador do papel e se capacitarem para 
empreenderem em uma startup.

incubadora de empresas:

Class to Market:

speed lab:
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Entre em contato

Você já tem uma empresa e quer fazê-la inovar e não sabe como? 
O condomínio de Empresas é um serviço que você deve considerar, porque, 
por meio dele, você terá acesso ao networking da UFJF e do Critt para 
inovar em produto, serviços, processos e afins através das parcerias com 
equipes técnicas e laboratórios da Universidade. O Condomínio de 
Empresas destina-se a empresas de base tecnológica que gerem, 
adaptem, ou apliquem conhecimentos científicos, técnicos e inovadores em 
seseus produtos e serviços.

Condomínio de Empresas

Programa Parcerias em Inovação Aberta - PIA
Você quer receber treinamentos, consultorias, mentorias, realizar 
desafios e afins em parceria com a UFJF e o Critt para fazer sua 
empresa inovar? O Programa “Parcerias em Inovação Aberta” (PIA) é o 
programa ideal para você. Ele é voltado para a seleção de propostas de 
empresas que desejam trabalhar junto ao Critt, com o intuito de 
implementar programas de inovação aberta, interagir com o ecossistema 
de inovação de Juiz de Fora e região, além de promover um ciclo de 
fomento a infomento a inovações e o desenvolvimento de startups.

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

(32) 2102-3435
emp.critt@ufjf.edu.br

Rua José Lourenço Kelmer, s/n - Campus
Universitário - Bairro São Pedro, Juiz de Fora
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