
Como a UFJF pode ajudar 
sua empresa a inovar?

Esta cartilha foi desenvolvida para você, pessoa física ou 
jurídica. Com este guia explicativo, você entenderá como fazer 
parcerias com a UFJF  para desenvolver um produto inovador, 
para fazer testes ou validações, além de compreender como o 
Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia 

(Critt) pode te ajudar neste processo. 
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Quem somos e como 
podemos te ajudar?

quem vai atender sua necessidade?

Você sabia que pode oferecer um 
produto/serviço inovador sem 
precisar desenvolvê-lo??
Isso mesmo, a UFJF dispõe de um portfólio de patentes disponíveis para 
você e sua empresa. No Critt, você tem acesso às tecnologias e patentes 
disponíveis para compra, o que fará com que sua empresa possa ter, em 
um tempo e com um investimento menor, um produto inovador para você 
colocar no mercado.

Conheça as patentes disponíveis na Vitrine Tecnológica do Critt 
(https://www2.u(https://www2.ufjf.br/critt/setores/transferencia-de-tecnolo-
gia/demandas-tecnologicas/tecnologias-disponiveis/)

Com isso, a sua empresa pode adquirir o direito de comercializar nossas 
tecnologias, usufruir dos nossos laboratórios, além de fazer testes e va-
lidações em conjunto com o nosso time de professores(as), técnicos(as) 
e alunos(as).

Somos o órgão responsável  pela gestão da inovação no âmbito da Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Nós temos como principal 
objetivo buscar soluções para nossos parceiros com o intuito de ajudar 
empresas e inventores independentes a inovarem por meio de novos 
processos, produtos e serviços. Então, para qualquer necessidade que 
tiver, desde um teste de água, a rotulagem nutricional de um alimento, 
até o desenvolvimento de novas ou de melhoradas soluções, nós pode-
mos te ajudar.
Além disso, é possível usufruir dos nossos laboratórios e equipamen-
tos, por meio de contratos de compartilhamento de laboratórios, com 
isso, você não precisa investir em infraestrutura de equipamentos em 
sua empresa, podendo usar os recursos disponíveis na UFJF.

No Critt, o setor responsável por acompanhar seu pedido é o Núcleo de 
Inovação Tecnológica (NIT). Ele te ajuda a se conectar com equipes e la-
boratórios da UFJF para a realização de projetos entre a universidade, 
empresas ou órgãos públicos. O núcleo atua com o objetivo de  identifi-
car quais pesquisadores(as) da UFJF podem atender a sua demanda, 
para  assim firmar um Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvi-
mento & Inovação (P,D & I) ou um Contrato para Prestação de Serviços 
Técnicos Especializados.

1 2



Entre em contato

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

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

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


