
Como fazer parcerias com 
empresas na UFJF?

Esta cartilha foi desenvolvida para você, que é servidor(a) da 
UFJF. Com esse guia explicativo, você vai conhecer como 
pesquisadores (as), docentes e técnicos-administrativos 
podem realizar parcerias com instituições públicas ou 
privadas, além de compreender como  o Centro Regional de 
Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) pode atuar 

neste processo. 
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Quem somos e como te ajudamos?

Qual setor do Critt te ajuda? 

Como diferenciar um contrato de 
Prestação de Serviço de um Acordo de P&D?

Diferenças 
Prestação de 
serviçoes Acordos de P&D

Resultados atingíveis muito 
claros, tecnicamente já 
desenvolvidos e testados, 
que garantem a entrega 
final do escopo. 

Geralmente, são mais 
rápidos e previsíveis

Consultorias, mentorias, 
testes. Exemplos: 

rotulagem nutricional, 
testes de água, 

consultoria de negócios e 
afins

Tipos mais 
comuns

Duração

Escopo e 
Resultados

Geralmente, como 
envolvem pesquisa e o 
desenvolvimento de 

inovação, podem ser mais 
longos

Desenvolvimento de novos 
produtos, serviços e 
processos, que podem 
gerar inovações radicais 
(totalmente novas) ou 
inovações incrementais 
(significativamente 

melhoradas). Emelhoradas). Exemplos: 
desenvolvimento de 

software para processos 
de extração de pré-sal; 
desenvolvimento de 

produto tecnológico e afins

Resultados ainda a serem 
validados, a UFJF envidará 
sua equipe técnica e 
laboratorial a fim de 
atingir os resultados 

tratados, mas há Pesquisa 
e Desenvolvimento 

enenvolvidos no processo

Somos o órgão responsável  pela gestão da inovação e do 
empreendedorismo no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF). Nós temos como principal objetivo buscar soluções para os 
nossos clientes, pesquisadores(as) e empresas parceiras, com o intuito 
de promover o desenvolvimento sustentável e alcançar resultados de 
impacto para o ecossistema de inovação em Minas Gerais.
PPor isso, atuamos junto à comunidade acadêmica e inventores 
independentes que buscam assessoria para o desenvolvimento de novos 
produtos ou aperfeiçoamento de processos de produção em diferentes 
áreas, desta forma vem se firmando como agente do desenvolvimento 
econômico regional e de difusão de novas tecnologias.

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) é o setor responsável pelas 
orientações para a tramitação de prestações de serviços e acordos de 
parceria. O núcleo atua em diversas frentes com o objetivo de assessorar 
os(as) interessados(as) na realização de acordos de parcerias, prestação 
de serviços tecnológicos e de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação (P, 
D & I). 
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Prestação de serviços tecnológicos é a contratação da UFJF, por meio do 
Critt, para que ela possa realizar serviços técnicos ou tecnológicos que 
possam ajudar empresas e afins. 
Acordos de parcerias de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação (P, D & I) é 
a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e 
de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo 
para inovação.  



O(a) servidor(a) pode participar de projetos desde que:
Acessar a plataforama SEI disponivel em: ufjf.br/sei/ 
(o login é o seu SIAPE e a senha é a mesma do SIGA).

Acessar a mesa virtual (página inicial) do seu Departamento 
(caso tenha acesso a mais de uma unidade no SEI, verifique qual 
a unidade correta, no canto superior direito. Se não estiver, 
troque para esta unidade). 

Clique na opção “Iniciar Processo”, localizada no menu à 
esquerda,  e escolha o “Tipo do Processo”: GERAL 03: 
Declarações. Caso não apareçam todas opções, clique no sinal 
de “+” para listar todos os processos disponíveis; 

Preencha o campo Especificação com o texto "Participação em 
Projetos de P&D ou Prestação de Serviços Técnicos- Nome do 
projeto” em Nível de acesso marcar "público"; 

Clique em “salvar” e o processo será criado; 

Na barra de ferramentas, clique no botão “Incluir Documento” e 
escolha o “Tipo de Documento”: GERAL 03: Declaração. Caso não 
apareçam todas opções, clique no sinal de “+” para listar todos os 
tipos de documentos disponíveis; 

Preencha o campo “Texto inicial” marcando a opção "nenhum" e 
selecione o “Nível de acesso” marcando como "público”;

Clique em “Confirmar Dados”; 

Preencha o documento com o seguinte conteúdo. É importante 
ressaltar que todos os parênteses contém orientações de 
preenchimento e devem ser removidos do documento antes de 
sua assinatura. 
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1 - Não tenha vínculo com a UFJF em caráter temporário.
2 - Respeite o limite do Teto Constitucional no somatório das remunerações 
do servidor(a) público. Em 2021, o valor definido por lei é de R39.200.  O(a) 
interessado(a) deverá declarar que a execução do projeto e os seus demais 
rendimentos não ultrapassam o valor referente ao limite definido por mês.
3 - 3 - Respeite, no caso de projetos de prestação de serviços técnicos 
especializados, a carga horária máxima de 8 horas semanais ou 416 horas 
anuais.
4 - Nos casos de projetos de P, D & I, respeite a carga definida no projeto, 
incluída no plano individual de trabalho (PIT) do(a) docente e aprovada pelo 
Departamento em que encontra-se lotado.
5 - Ap5 - Apresente autorização do Chefe de Departamento e do Diretor de 
Unidade da UFJF.
6 - O(a) coordenador(a) do projeto deve entrar no site do Critt, acessar o 
menu “NIT” e clicar na aba “Orientações para projetos”.
7 – Faça um Plano de Trabalho (há um modelo no site do Critt, em “Anexo 
–Plano de Trabalho”) com os dados: o que será feito, como, quem, prazos, 
valores, metas e resultados.
8 - O(a) servidor(a) a integrar o p8 - O(a) servidor(a) a integrar o projeto deve apresentar as autorizações do 
Chefe de Departamento e do Diretor de Unidade. Além disso, o coordenador 
também deve solicitar que o seu chefe de departamento indique um servidor 
(com conhecimento técnico na temática do projeto) para realizar a sua 
Gestão Técnica, que terá como função avaliar os relatórios técnicos do 
coordenador e verificar se a execução do projeto está sendo bem 
desenvolvida.
9 - Junto ao p9 - Junto ao preenchimento do “Anexo – Plano de Trabalho”, solicita-se a 
abertura do processo via SEI/UFJF (se tem dúvidas de como fazer, siga os 
passos da próxima tabela)
10 - Após o preenchimento, a documentação deve ser enviada para o Núcleo 
de Inovação Tecnológica por meio do e-mail “att.critt@ufjf.edu.br” 

3 4

Sou da UFJF, como posso prestar/oferecer 
serviços a empresas?

PROCESSO SEI: como faço para cadastrar 
o processo do Critt no SEI??



Clique no botão “Assinar”;

Selecione seu “Cargo/Função” (Professor); 

Informe a senha (a mesma do SIGA); 

Clique no botão “Assinar”; 

Clique no número do processo (para acessar a barra de 
ferramentas do processo) e clicar no botão “Atribuir Processo”; 

Selecione o seu Chefe de Departamento e Clicar no botão 
“Salvar”; 

Solicite ao Chefe de Departamento que envie um ofício de 
aprovação de sua participação e atribua o processo novamente 
pra você; 

Depois que o Chefe de Departamento juntar o ofício, acesse o SEI 
(repetindo os passos 1 e 2) e clique no link “Ver processos 
atribuídos a mim”; 

Clique no processo para abrí-lo; 

Clique no ícone “Enviar Processo” e selecione a unidade "CRITT- 
Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia".
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Eu, (nome do coordenador do projeto, departamento de lotação, telefone e 
endereço de e-mail ), venho por meio desta informar o interesse em 
coordenar o projeto intitulado (nome do projeto), cujo financiador será 
(nome da empresa, telefone e endereço de e-mail), a ser executado por 
mim e pela seguinte equipe: (nome de cada um dos integrantes da equipe, 
com departamento de lotação, telefone e endereço de e-mail).
RRessalta-se que é um projeto de (classificação do projeto-Pesquisa e 
Desenvolvimento ou Prestação de serviços), que possui como objetivo 
(especificar o objetivo do projeto). Além disso, é válido o plano de trabalho 
e planilha financeira constante nos presentes autos. 
Destaca-seDestaca-se que a execução do projeto envolve pesquisa, desenvolvimento 
e inovação e que o conhecimento gerado poderá der suscetível de proteção 
intelectual (parágrafo aplicado nos casos de P&D, em caso de prestação de 
serviços, por favor suprimir). 
DecDeclaro, ainda, que com a execução do presente projeto mais os meus 
demais vencimentos (como docente e com a participação em eventuais 
outros projetos) não ultrapasso o valor referente ao Teto Constitucional 
por mês. 
PPor fim, relato que o (a) Diretor (a) de minha Unidade de Lotação e o (a) 
Chefe de Departamento estão cientes de minha participação no projeto 
supracitada e estão de acordo com a sua pertinência e com a carga horária 
que usurei para executá-lo, qual seja, de (colocar número de horas 
semanais), sendo que este projeto integralizará ou meu Plano Individual de 
Trabalho (PIT).”

5 6

Modelo de Conteúdo para você usar:



https://www2.ufjf.br/critt/setores/orientacao-de-projeto/

https://www2.ufjf.br/critt/institucional/politica-de-inovacao/

https://www2.ufjf.br/critt/wp-content/uploads/si-
tes/121/2021/04/Resolucao_18.2021_SEI__Assinada.pdf

https://www2.ufjf.br/critt/wp-content/uploads/si-
tes/121/2021/05/Anexo_01_Resolucao_18.2021-1.pdf

http://fapemig.br/pt/menu-servicos/tabelas-vigentes/valores-
-de-mensalidades-de-bolsas-no-pais/

https://www.gov.br/cnpq/pt-br/acesso-a-informacao/bolsas-e-au-
xilios/copy_of_modalidades/tabela-de-valores-no-pais

Orientações para projetos 

Política de Inovação

Resolução 18/2021

Anexo I - Resolução 18/2021

Valores de mensalidades de bolsas no País 

links recomendados

1 - Cópia do documento social da Entidade Parceira (ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor);
2 - Cópia do Documento do responsável Legal pela Entidade – pessoa que irá 
assinar o Acordo (RG, CPF e Comprovante de Residência + Ata de 
Nomeação/Procuração, Termo de Posse ou documento que demonstre a 
legitimidade para assinar o Acordo);
3 - Cópia do comprovante de Inscrição no CNPJ;
4 - Cópia de do4 - Cópia de docume
nto que comprove que a entidade funciona no endereço por ela declarado 
(Comprovante de Endereço – Ex: Conta de Consumo ou Contrato de Locação);
5 - Declaração de que no Quadro Social da Entidade não há integrante que 
tenha conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813/2013 (original ou 
assinada eletronicamente). A presente declaração só será necessária em 
projetos de P&D.

A) Análise da Direção do Critt e do Comitê de Inovação 

B) Análise da planilha financeira do “Anexo – Plano de Trabalho” pela 
Fundação de Apoio, interveniente financeira no âmbito dos projetos.

C)  Elaboração da minuta contratual (para saber qual documentação da 
empresa parceria  é necessária, veja o próximo tópico).

D) Acompanhamento do projeto/contrato.

E)E)  Entrega dos Resultados e fechamento do projeto/contrato junto à UFJF 
e à empresa parceira.

7 8

Fases do Processo de 
Acordos e Contratos no Critt

Documentação necessária da empresa 
parceira para elaboração do Contrato/Acordo



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


