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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA UFG/PRPI n° 006/2020 – Seleção de projetos 

para o Programa de Pré-Incubação do Centro de Empreendedorismo e Incubação 

da Universidade Federal de Goiás (CEI) 

  

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade Federal de Goiás – PRPI/UFG, 

por meio da Diretoria de Transferência e Inovação Tecnológica – DTIT, no uso de suas 

atribuições legais, torna pública a presente chamada que regula o processo de seleção de 

projetos inovadores para a Pré-Incubação no Centro de Empreendedorismo e Incubação 

da UFG (CEI).  

 

O CEI conta com a cooperação do SEBRAE e é a única incubadora do estado de Goiás 

certificada como Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (CERNE) 

Nível 2. O objetivo do CERNE é oferecer uma plataforma de soluções, de forma a 

ampliar a capacidade da incubadora em gerar, sistematicamente, empreendimentos 

inovadores bem-sucedidos. 

 

Os partícipes do presente edital sujeitam-se, no que couber, aos termos das disposições do 

Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, que regulamenta a Lei 10.973, de 

02/12/2004, e da Resolução CONSUNI/UFG Nº 002/2017, referente à Instrução 

Normativa do CEI, e nos termos estabelecidos nesse edital de chamada pública e no seu 

Anexo I. 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente edital de chamada pública visa selecionar até 15 (quinze) projetos de 

ideias de negócio para o Programa de Pré-Incubação do CEI. 

2. DA PRÉ-INCUBAÇÃO 

2.1. A Pré-Incubação é um programa de apoio a projetos em fase de ideação. 

Compreende o conjunto de atividades que objetiva preparar os projetos que tenham 

potencial de negócio, com ênfase no desenvolvimento do protótipo, na elaboração do 

modelo de negócio e na análise da viabilidade técnica e econômica. Ou seja, os principais 

objetivos deste programa são: 

2.1.1 Formar competências e habilidades empreendedoras; 

2.1.2 Validar o modelo de negócio; 

2.1.3 Apresentar produto ou serviço pronto para ser oferecido ao mercado (ou no 

mínimo em protótipo); 

2.1.4 Preparar o projeto para participar do Programa de Incubação de Empresa. 
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2.2. O período de permanência na pré-incubação é de até 6 (seis) meses, podendo ser 

prorrogado por mais 6 (seis) meses. Em casos específicos de projetos que requeiram 

maior tempo no desenvolvimento do produto, diante de parecer de uma comissão técnica 

criada para avaliar a necessidade, o prazo da pré-incubação poderá ser prorrogado até o 

limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses. 

2.3. A pré-incubação é composta pelas atividades que compreendem a Trilha 

Empreendedora: Inspiração, Ideação, Prototipação, Validação e Tangibilização do 

produto. 

2.3.1 No mínimo um membro da equipe deverá ter disponibilidade para participar das 

atividades do Programa. 

2.4. Será disponibilizado para os empreendedores um espaço de coworking (espaço para 

trabalho compartilhado) no CEI unidade 1. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA  

3.1. A ideia de negócio deverá apresentar, obrigatoriamente, caráter de inovação. 

Entende-se como inovação a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 

produtivo que resulte em novos produtos, processos ou serviços, conforme estabelece o 

art. 2º, IV da Lei nº 10.973 (Lei de Inovação), de 2 de dezembro de 2004. 

3.2. A ideia de negócio deverá se enquadrar em, no mínimo, uma das áreas de atuação da 

UFG. 

3.3. A ideia de negócio deve ser composta por, no mínimo, 2 pessoas físicas (sócios). 

3.4. No mínimo um dos sócios deverá apresentar capacidade técnica para o 

desenvolvimento do projeto proposto. 

3.4.1. A capacidade técnica será avaliada pelo currículo do proponente.  

 

4. DAS INSCRIÇÕES  

4.1. A inscrição deverá ser feita via web por meio do formulário de inscrição eletrônico 

disponibilizado, exclusivamente, em www.cei.ufg.br.   

4.2. O prazo para inscrição e, portanto, submissão das propostas será do dia 23 de 

setembro de 2020 até às 18h00min do dia 08 de outubro de 2020.  

4.3. A taxa de inscrição no processo seletivo é de R$ 100,00 (cem reais) por proposta 

apresentada e deverá ser recolhida, por meio de depósito ou transferência bancária, no 

Banco do Brasil, Agência 0086-8, Conta Corrente nº 19656-8, em nome da FUNAPE. 

4.4. Estudantes da UFG estão isentos da taxa de inscrição, desde que comprovem o 

vínculo. 

http://www.cei.ufg.br/
http://www.parquesamambaia.ufg.br/
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4.5. O comprovante de pagamento da taxa de inscrição ou o comprovante de matrícula 

(caso um dos sócios seja aluno da UFG) deverá ser anexado juntamente com o Currículo 

de todos os sócios no formulário de inscrição. 

4.6. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, salvo em 

caso de cancelamento do presente processo seletivo por conveniência da Administração 

Pública. 

4.7. A inscrição neste processo seletivo implicará na total aceitação do presente Edital. 

 

5. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROPOSTAS  

5.1.  O processo de seleção das propostas é de responsabilidade do CEI. 

5.2.  A seleção das propostas será realizada por uma Comissão de Avaliação instituída 

pela Diretoria de Transferência e Inovação Tecnológica – DTIT da PRPI.  

5.3. A Comissão de Avaliação avaliará as propostas com base nos critérios, estabelecidos 

no item 5.6 deste Edital e nos dados informados pelos candidatos no formulário 

eletrônico no momento da inscrição.  

5.3.1. A Comissão de Avaliação poderá contatar o proponente da proposta para esclarecer 

dúvidas se houver. 

5.4 Não serão avaliadas as propostas que não se enquadrarem nos requisitos descritos 

no item 3 e/ou não apresentarem a documentação solicitada no subitem 4.5, deste Edital. 

5.5. A Comissão de avaliação poderá contar com o apoio de consultores especializados 

para auxiliar na apreciação das propostas, caso julgue necessário.  

5.6. O processo de seleção e avaliação das propostas será composto dos seguintes 

critérios: 

 

Critério Descrição Escala de Pontuação 

1 

Identificação do 

problema e 

proposta de 

valor 

O problema resolvido e a 

proposta de valor estão bem 

fundamentados de acordo 

com as necessidades do 

cliente? 

0 – A ideia de negócio não é capaz de resolver 

o problema do seu público alvo e desconhece a 

sua proposta de valor. 

10 - O problema é latente no mercado, 

apresenta uma proposta de valor bem 

fundamentada e a ideia de negócio é capaz de 

resolvê-lo em sua totalidade. 
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2 
Grau de 

Inovação 

A ideia de negócio 

apresentada corresponde a 

uma solução não existente 

no mercado? 

0 - Já existente no mercado. 

10 - Alto grau de inovação ou inovação 

disruptiva em termos tecnológicos. 

3 

Capacidade 

técnica dos 

empreendedores 

Pelo menos um membro 

da equipe possui 

conhecimentos e 

habilidades técnicas 

para execução do 

projeto? 

0 – Nenhum membro da equipe possui 

conhecimentos e habilidades técnicas para 

executar o projeto. 

10 – Pelo menos um membro da equipe possui 

alta capacidade técnica para executar o 

projeto. 

4 

Motivação e 

perfil 

empreendedor 

A equipe está engajada para 

o desenvolvimento do 

projeto e participação no 

Programa? 

0 - A equipe não possui motivação para 

empreender. 

10 - A equipe apresentou grande motivação 

para empreender e o(s) membro(s) da equipe 

têm experiências empreendedoras. 

5 

Potencial de 

interação com a 

UFG 

O projeto possui potencial 

de interação com as 

atividades de pesquisa, 

ensino e extensão da UFG? 

0 - Não possui potencial de interação com a 

UFG. 

10 - Possui alto potencial de interação com a 

UFG. 

 

5.7. Para cada critério citado, será atribuída uma nota de 0 a 10. 

5.8. A nota final de cada critério será a média aritmética das notas conferidas pela 

comissão de avaliação, com duas casas decimais, sem arredondamento. 

5.9 A nota final da proposta submetida será a média aritmética da nota final de cada 

critério, conferidas pela comissão de avaliação, com duas casas decimais, sem 

arredondamento. 

5.10. Havendo empate na pontuação final, será dada prioridade à proposta que obtiver a 

maior nota no critério Grau de Inovação. Permanecendo o empate, será aprovada a 

proposta com maior nota no critério Capacidade técnica dos empreendedores. 

5.11.  As propostas apresentadas serão classificadas pela ordem decrescente da pontuação 

obtida na análise e selecionadas dentro do limite de vagas existentes. 

5.12. Será reprovada a proposta que obtiver como nota final, média inferior a 7. 

5.13. A critério da Comissão de Avaliação, o número de propostas aprovadas poderá ser 

inferior ao número de vagas disponíveis. 

5.14. O resultado final será homologado pela DTIT e publicado em www.cei.ufg.br. 

http://www.cei.ufg.br/
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6. DOS CUSTOS 

6.1. O valor da taxa de pré-incubação a ser pago mensalmente será de R$ 105,00 (cento e 

cinco reais), com reajuste anual pelo IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado). 

 

7. DOS RECURSOS 

7.1. Eventuais recursos contra os resultados deverão ser interpostos junto à DTIT no 

prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar da divulgação do resultado preliminar. 

7.2. A apresentação do recurso deverá ser efetuada por meio de formulário 

disponibilizado em www.cei.ufg.br, que depois de impresso e assinado, deverá ser 

digitalizado e enviado para o email cei.ufgo@gmail.com.  

 

8. CRONOGRAMA  

8.1. O processo de seleção ocorrerá conforme cronograma a seguir:  

Data Evento 

23/09/2020 Abertura do Edital 

23/09 a 08/10/2020 Período de Inscrição 

09 a 13/10/2020 Avaliação e seleção das propostas  

14/10/2020 Resultado Preliminar 

14 a 15/10/2020 Período de Recurso 

16/10/2020 Resultado Final 

 

8.2. A critério da DTIT e por algum motivo justificável, as datas e as ações do Processo 

de Seleção de projetos para o Programa de Pré-Incubação do CEI poderão sofrer 

alterações. Caso isso ocorra, as mudanças serão amplamente divulgadas nos veículos de 

comunicação da UFG. 

 

9.  DOCUMENTAÇÃO 

9.1. Após o resultado final da seleção, os selecionados terão o prazo de até 10 (dez) dias 

para enviar os documentos pessoais (RG, CPF) e comprovante de endereço do 

representante da ideia de negócio, visando a celebração do contrato (Anexo I). 

9.2. O não cumprimento dos prazos estipulados no presente Edital, impedirão a 

participação no Programa de Pré-Incubação. 

 

http://www.cei.ufg.br/
mailto:cei.ufgo@gmail.com
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10. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

10.1. Quando houver participação de servidores ou alunos da UFG no desenvolvimento 

de tecnologias, produtos, modelos ou processos suscetíveis de propriedade intelectual, a 

UFG terá participação na titularidade da propriedade, conforme legislação vigente. 

10.2. O percentual de participação da UFG será definido caso a caso, em instrumento 

específico, considerando legislação vigente. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

11.1. A inscrição para este Edital de chamada pública pressupõe a aceitação das 

condições aqui estabelecidas, bem como as demais normas institucionais da UFG.   

11.2. A alteração, revogação ou anulação deste edital de chamada pública poderá ocorrer 

a qualquer tempo, no todo ou em parte, a critério da Diretoria de Transferência e 

Inovação Tecnológica - DTIT da UFG, sem que isso implique o direito à indenização ou 

à reclamação de qualquer natureza. 

11.3. Casos omissos relacionados a este edital serão resolvidos pela Diretoria de 

Transferência e Inovação Tecnológica - DTIT da UFG, ouvida a Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Inovação - PRPI e a Reitoria da UFG. 

11.4. O proponente poderá ser chamado para entrevista a título de esclarecimento de 

dúvidas durante a avaliação da proposta. 

11.5. As informações prestadas pelos empreendedores serão tratadas como confidenciais, 

nos termos da legislação em vigor. Todos os envolvidos no processo de seleção assinarão 

um termo de confidencialidade em relação às informações consideradas confidenciais. 

11.6. É vedado, no transcorrer do processo seletivo, incluir ou tolerar condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo. 

11.7. O proponente deverá acatar as regras, critérios e condições estabelecidas neste 

edital. 

11.8. As informações prestadas pelo candidato neste processo seletivo serão de sua inteira 

responsabilidade, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé 

pública, o que acarretará na sua eliminação do processo seletivo. 

11.9. Ao efetivar a inscrição o proponente declara que não infringe quaisquer direitos de 

Propriedade Intelectual de terceiros. 

11.10. As propostas selecionadas somente iniciarão o Programa de Pré-Incubação 

mediante cumprimento e aceitação dos termos do contrato de pré-incubação (Anexo 1) a 

ser firmado entre as partes.  
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12.  INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

12.1. Esclarecimentos e informações adicionais acerca do processo de seleção podem ser 

obtidos junto ao CEI pelo e-mail cei.ufgo@gmail.com. 

 

 Goiânia, 23 de setembro de 2020.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Helena Carasek 

Diretora de Transferência e Inovação 

Tecnológica – PRPI - UFG 

Prof. Dr. Jesiel Freitas Carvalho 

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 

Universidade Federal de Goiás 
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ANEXO I 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A FUNAPE, COM 

INTERVENIENCIA DO CEI/UFG, E O 

PROJETO (NOME DO PROJETO). 

 

A FUNDAÇÃO DE APOIO Á PESQUISA – FUNAPE (UFG), com 

sede na Universidade Federal de Goiás, sito na Estrada do Campus, s/n°, Centro de 

Convivência, Goiânia-GO, inscrita no CNP/MF sob o nº 00.799.205/0001-89, neste ato 

representada por seu Diretor Executivo Prof. Dr. Orlando Afonso Valle Do Amaral, 

doravante designada apenas FUNAPE, com interveniência do CENTRO DE 

EMPREENDEDORISMO E INCUBAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS (CEI), doravante denominada simplesmente CEI, neste ato representado por 

seu(ua) Coordenador(a), nome, e pelo(a) Pró-reitor(a) de Pesquisa e Inovação/UFG 

nome, e o nome do Projeto, doravante designado CONTRATADO, neste ato 

representado por nome do representante do projeto, nacionalidade, estado civil, RG  nº 

0000.000, Orgão Expedidor e CPF n° 000.000.000-00, residente e domiciliado (a) em 

Cidade/UF, resolvem celebrar o presente CONTRATO, sujeitando-se os partícipes, no 

que couber, aos termos das disposições do Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, 

que regulamenta a Lei 10.973, de 02/12/2004, e da Resolução CONSUNI/UFG Nº 

002/2017, referente à Instrução Normativa do CEI, mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

Do Objeto 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Contrato tem por objeto promover o 

desenvolvimento de empreendimentos no Processo de Pré-Incubação de Empresas do 

CEI e regular as relações entre os partícipes para o desenvolvimento mútuo de projetos 

de acordo com o documento “Plano de Trabalho” aprovado pela Coordenadora do CEI, 

na condição de PROJETO PRÉ-INCUBADO no Centro Empreendedorismo e 

Incubação (CEI) da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Toda e qualquer regulamentação ou item deste contrato se 

refere única e exclusivamente ao(s) produto(s) desenvolvido(s) durante o processo de 

incubação do CEI/UFG. 

Da Forma de Execução 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – O “Plano de Trabalho”, aprovado pelo(a) Coordenador(a) do 

CEI/UFG, é parte integrante deste instrumento. 
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A Coordenadora do CEI/UFG poderá aprovar as alterações 

do Plano de Trabalho e do cronograma de desenvolvimento aprovado originalmente. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – O acompanhamento da execução do Plano de Trabalho será 

feito por meio de relatórios e/ou vistorias mensais, que comprovem o seu 

desenvolvimento. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A execução do presente Contrato não acarretará qualquer 

responsabilidade, por parte do FUNAPE/CEI/UFG, quanto à contratação de pessoal para 

o desenvolvimento dos projetos e/ou funcionamento do empreendimento. 

Dos Recursos Financeiros 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – O Projeto (NOME DO PROJETO)  recolherá, em conta 

indicada pela FUNAPE, a título de custos básicos, o valor inicial de R$ 105,00 (cento e 

cinco reais) afora custos eventuais referentes ao uso de equipamentos e outros. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Os valores das taxas de administração serão reajustados 

anualmente de acordo com a variação do IGPM (Índice geral de preços do mercado). 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – O não recolhimento mensal dos valores apurados como 

custos básicos, implicará em multa de 2% (dois por cento) sobre estes, acrescidos de 

juros de mora de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) ao dia sobre o valor 

corrigido pelo IGPM.  

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – O recolhimento deverá ser efetuado via boleto bancário em 

nome da FUNAPE/CEI/UFG, pagável sempre até o dia 20 do mês subsequente ao 

vencido. 

 

CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações dos Partícipes 

 

1. São Obrigações da FUNAPE/CEI: 

 

1.1. Facilitar a utilização de infraestrutura de equipamentos e laboratórios existentes na 

Universidade de Federal de Goiás, de acordo com o interesse do empreendimento e 

disponibilidade do departamento envolvido; 

1.2. Zelar pelo sigilo das informações que estejam sob sua guarda, por força do 

desenvolvimento dos projetos; 

1.3. Acompanhar, assessorar, incentivar o empreendimento no desenvolvimento de suas 

atividades; 

1.4. Disponibilizar mensalmente, por projeto, quinze (15) horas para o espaço coworking, 

ambos não cumulativos. 
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1.5. Realizar avaliação do desempenho do (nome do projeto) de acordo com os critérios 

de Avaliação desenvolvidos pelo CEI/UFG. 

 

2. São obrigações do Projeto (NOME DO PROJETO): 

 

2.1. Desenvolver o projeto de acordo com o “Plano de Trabalho” aprovado; 

2.2. Recolher até o dia 20 (vinte) de cada mês o valor referente aos custos básicos a 

serem apurados na forma da Cláusula Terceira; 

2.3. Divulgar e incorporar ao(s) produto(s) desenvolvido(s), bem como qualquer material 

e/ou mídia utilizada para divulgação do produto ou do empreendimento o nome e/ou 

logomarca do CEI/UFG, conforme modelo aprovado; 

2.4. Encaminhar à gerência do CEI, sempre que solicitado, o relatório pertinente à 

execução das atividades previstas no “plano de trabalho”, contendo dados e  

informações acumuladas desde o início do projeto, no formato definido pelo CEI; 

2.5. Responsabilizar-se por qualquer prejuízo ou dano causado ao CEI/UFG ou a 

terceiros, em decorrência da atuação de seus colaboradores ou prepostos; 

2.6. Favorecer o intercâmbio de tecnologia, por meio da participação de professores e/ou   

pesquisadores da UFG, bem como o estágio de alunos da UFG; 

2.7. Participar, direta ou indiretamente, de eventos ou qualquer outra atividade de 

divulgação e promoção que o CEI realize ou participe como convidado; 

2.8. Fazer-se representar por no mínimo um integrante nas reuniões agendadas pelo CEI, 

obrigando-se a cumprir o que for acordado nessas ocasiões; 

2.9. Participar de todos os cursos, palestras, workshops e outros eventos promovidos pelo      

CEI com o intuito de promover o desenvolvimento do projeto; 

2.10. Participar e se comprometer com a implementação das ações decorrentes das 

capacitações e mentorias disponibilizadas pelo CEI; 

2.11. Custear os insumos a serem utilizados para desenvolvimento de pesquisas 

laboratoriais; 

2.12. Apresentar reclamações e sugestões sobre a gestão e desempenho do CEI, sempre 

por escrito, para que as mesmas sejam atendidas com precisão; 

2.13. Responsabilizar-se jurídica e financeiramente por quaisquer infrações a direitos de 

propriedade intelectual de terceiros, inclusive aqueles relacionados a materiais, 

equipamentos, uso indevido de marca, softwares e processos de execução protegidos 

pela legislação em vigor, respondendo por quaisquer reclamações, indenizações, 

tributos e comissões que forem devidas; 

2.14. Cumprir as normas e procedimentos estabelecidos pelo CEI. 
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Dos Executores 

 

CLÁUSULA QUINTA – A partir da assinatura do presente Contrato, o(a) representante 

legal do Projeto (NOME) e o(a) gerente do CEI/UFG passam a ser automaticamente os 

executores, os quais responderão pela gestão do presente Instrumento, responsabilizando-

se pelas iniciativas que devam levar à consecução plena do objeto ora pactuado, bem 

como mantendo informadas as altas autoridades signatárias ou os órgãos indicados. 

Da Publicidade 

 

CLÁUSULA SEXTA – Qualquer ação promocional em função deste Contrato só poderá 

ocorrer mediante expressa autorização dos partícipes. 

 

Da Vigência 

 

CLÁUSULA SETIMA – presente Contrato terá vigência pelo prazo de 6 (seis) meses, a 

contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, desde que não 

tenha manifestação contraria de uma das partes, de acordo com a necessidade do projeto e 

conveniência do CEI/UFG. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Em casos específicos de projetos que requeiram maior tempo 

no desenvolvimento do produto, diante de parecer de uma comissão técnica criada para 

avaliar a necessidade, o prazo da pré-incubação poderá ser prorrogado até o limite 

máximo de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

Da Rescisão e das Alterações 

 

CLÁUSULA OITAVA – O presente Contrato poderá ser rescindido por acordo entre os 

partícipes, ou unilateralmente, mediante comunicação formal, acompanhada de exposição 

de motivos, remetida ao outro partícipe com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Haverá rescisão imediata do Contrato em caso de 

descumprimento de qualquer de suas cláusulas e/ou condições, especialmente na hipótese 

de atraso no recolhimento de que trata a Cláusula Terceira por 3 (três) meses 

consecutivos. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Em qualquer hipótese de rescisão, estará assegurada a 

imediata quitação dos débitos existentes, corrigidos na forma da Subcláusula Primeira da 

Cláusula Terceira. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Caso algum dos índices adotados no presente Contrato seja 

extinto, será adotado o substitutivo indicado pelo Governo Federal, ou ainda, na ausência 

deste, outro a ser acordado formalmente entre os partícipes. 

SUBCLÁUSULA QUARTA – O Contrato poderá ser rescindido caso as avaliações do 

desempenho do empreendimento sejam insatisfatórias, assegurado ao empreendedor 

amplo direito de defesa. 
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Do Vínculo Empregatício 

 

CLÁUSULA NONA – Os empregados e prestadores de serviços da UFG e da FUNAPE, 

em razão da natureza civil do presente Contrato, não terão qualquer vínculo empregatício 

com o Projeto (NOME)  e vice-versa. 

 

Da Propriedade Intelectual 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Quando houver participação de servidores da UFG no 

desenvolvimento de produtos suscetíveis de propriedade intelectual, a UFG terá 

participação na titularidade da propriedade, conforme legislação vigente. 

 SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O percentual de participação da UFG será definido caso a 

caso em instrumento a parte, considerando legislação vigentes. 

 

Foro 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia -GO, 

para dirimir as questões que porventura surgirem em decorrência do presente Acordo. 

 

E, por estarem assim ajustadas e pactuadas, assinam os partícipes o presente 

Instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e valia, na presença das testemunhas abaixo, 

que também o subscrevem. 

 

Goiânia,       de                 de 2020.  

 

 

 
Prof. Dr. Orlando Afonso Valle do Amaral 

Diretor Executivo da FUNAPE 

 

 

 

Nome do representante  

(NOME DO PROJETO)  

   

Prof. Dr. Jesiel Freitas Carvalho  

Pró-reitor de Pesquisa e Inovação/UFG 

 

 

Prof. Dra. Helena Carasek  

Coordenadora do CEI/UFG 

TESTEMUNHAS: 

 

1.____________________________________ 

CPF: 

  

2. 

___________________________________ 

CPF:  

 


