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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA CEI/UFG n° 03/2022 – Seleção de projetos 

para o Programa de Incubação do Centro de Empreendedorismo e Incubação da 

Universidade Federal de Goiás 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

por meio do Centro de Empreendedorismo e Incubação (CEI), no âmbito do convênio 

realizado entre a UFG e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), 

com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 

torna pública a presente chamada que regula o processo de seleção e participação de 

empreendimentos inovadores no Programa de Incubação de CEI da UFG. 

O CEI é o único Ambiente de Inovação do estado de Goiás que obteve o como Centro 

de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (CERNE) Nível 2 (certificado (em 

processo de renovação). 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. 

O CEI é credenciado e está com cadastro ativo no Comitê da Área de Tecnologia da 

Informação (CATI) ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).  

Este credenciamento possibilita a contratação das empresas incubadas no CEI por 

empresas beneficiárias da Lei de Informática, para realização de projetos de PD&I. 

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 neste Edital de chamada pública. 

1. DO OBJETO 

1.1 A presente Chamada Pública busca selecionar e regular a participação de até 40 

(quarenta) empreendimentos inovadores, tais como startups, spinoffs e empresas 

inovadoras, com registro CNPJ, nesta edição do Programa de Incubação do CEI. 

1.2 O Programa de Incubação de Empresas tem a finalidade de atender em escala e com 

abrangência estadual empreendimentos inovadores no âmbito do Estado de Goiás, que 

desenvolvem soluções inovadoras em produtos ou serviços.  

1.3. Todas as atividades do Programa de Incubação serão realizadas de forma virtual 

conforme o período previsto no cronograma deste Edital. No entanto, atividades 

presenciais poderão ser acordadas entre as partes, respeitando-se as recomendações de 

Saúde em relação à pandemia COVID-19. 

2. DAS PROPOSTAS ELEGÍVEIS 

2.1. A apresentação da proposta deverá ser realizada por pessoa jurídica em operação 

no Estado de Goiás. 

2.2. A proposta 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. 
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2.3. A proposta preferencialmente deverá evidenciar interesse de empreender e de 

escalonamento de produto e/ou serviço e enquadrar em áreas de pesquisa, 

empreendimentos e inovação de reconhecimento para a sociedade e possivelmente na 

contribuição da atuação institucional da UFG.  

2.4. A capacidade técnica da proposta será avaliada pelos currículos do representante e 

membros da Startup. No mínimo um dos integrantes da equipe da proposta deverá 

apresentar capacidade técnica para o desenvolvimento da proposta.  

2.5. A proposta deverá estar, no mínimo, em fase final de prototipação ou início de 

comercialização, não podendo encontrar-se em fase de ideação ou validação.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

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

disponibilizado, exclusivamente, em cei.ufg.br. 

3.2. Deverão ser anexados ao formulário de inscrição 

a. Cartão CNPJ; 

b. Currículo do representante e dos membros da equipe; 

c. Cópia, e/ou última alteração, se houver, autenticada do Contrato Social para o 

caso de Micro e Pequena Empresa ou Comprovante de cadastro como MEI para 

o caso de Microempreendedor Individual. 

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

3.4. A taxa de inscrição no processo seletivo é de R$ 105,00 (cento e cinco 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. 

3.5. A homologação da inscrição será efetivada mediante preenchimento correto e 

completo do formulário e respectivos anexos solicitados no item 3.2. 

3.6. O CEI UFG não se responsabiliza por submissão de inscrição não recebida por 

motivos de ordem técnica dos computadores e outros dispositivos, falhas de 

comunicação, congestionamento nas linhas de comunicação, bem como outros fatores 

que impossibilitem a transmissão de dados, não sendo permitida a inscrição por outros 

meios expressamente estabelecidos no presente edital. 

 

4. DO CRONOGRAMA 

4.1. As etapas do Programa de Incubação ocorrerão conforme cronograma abaixo:  

Data Evento 

22/03/2022 Abertura do Edital 

28/03 a 22/04/2022 Período de Inscrição. Horário limite às 17h 

http://www.cei.ufg.br/
http://www.cei.ufg.br/
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25/04 a 30/05/2022 Avaliação e seleção das propostas 

31/05/2022 Resultado Preliminar 
01/06 a 02/06/2022 Período de Recurso 

06/06/2022 Resultado Final 

 

4.2. A critério do CEI e por algum motivo justificável, os prazos previstos no 

Cronograma podem sofrer alteração a qualquer tempo, devido às necessidades de ajustes 

que porventura surjam ao longo do desenvolvimento desta Chamada.  

4.3. Quaisquer alterações com relação a prazo, cronograma, dentre outras eventualmente 

necessárias serão amplamente divulgadas nos veículos de comunicação da UFG. 

 

5. DO PROGRAMA DE INCUBAÇÃO DO CEI 

5.1. O Programa de Incubação será desenvolvido por meio de quatro etapas: (i) Seleção 

(ii) Contratação; (iii) Desenvolvimento Empresarial (Planejamento, Qualificação, 

Mentoria/Assessoria, Monitoramento); e (iv) Graduação.  

 

Etapa 1 - Seleção  

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

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

pelo CEI. 

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

no item 2 e/ou não apresentarem a documentação solicitada no subitem 3.3, deste Edital. 

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

dúvidas se houver. 

5.6. A Comissão de Avaliação avaliará as propostas com base nos currículos e dados 

informados pelos candidatos no formulário eletrônico no momento da inscrição 

considerando os seguintes critérios: 

 

Critérios  Peso Nota 

Equipe  2 1-10 

Grau de inovação 3 1-10 

Modelo de negócio 3 1-10 

Potencial de mercado 2 1-10 

 

5.7. Para cada critério será atribuída uma pontuação entre 1 (um) a 10 (dez) pontos, 

considerando 1 (um) pouco promissor e 10 (dez) muito promissor.  

5.8. A nota final de cada proposta será a média aritmética das notas finais atribuídas 

pelos membros da Comissão de Avaliação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 
 

5.9. A descrição dos critérios e a escala de pontuação estarão disponíveis para consulta 

na página do CEI na internet www.cei.ufg.br. 

5.10. Havendo empate na nota final das propostas, será dada prioridade à proposta que 

obtiver a maior nota no critério Grau de inovação. Permanecendo o empate, será 

priorizada a proposta com maior nota no critério Equipe. 

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 70. 

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

inferior ao número de vagas disponíveis. 

5.14. A proposta que obtiver nota final superior a 70 e não for selecionada, será incluída 

em um banco de reserva por um período de até 30 (trinta) dias, a contar da divulgação 

do resultado final.   

5.15. Se houver desistência antes da assinatura do contrato, ou ainda no caso de alguma 

proposta selecionada não se enquadrar juridicamente, serão chamadas as próximas 

Startups selecionadas, de acordo com a classificação.  

 

Etapa 2 - Contratação das propostas 

5.16. Após o resultado final da seleção o representante de cada Empreendimento 

Inovador terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para assinar o Contrato (Anexo I). 

5.17. A não assinatura do contrato ou o não cumprimento dos prazos estipulados na 

presente Chamada, impedirão a participação no Programa de Incubação. 

 

Etapa 3 - Desenvolvimento Empresarial 

5.18. O processo de desenvolvimento empresarial caracteriza-se pelo suporte à 

formação dos Empreendimentos Inovadores dentro dos seguintes eixos: pessoal, 

produto, mercado, capital e gestão. As atividades contarão com as práticas de 

planejamento, qualificação, assessoria/mentoria e monitoramento, com intuito de 

trabalhar as competências e habilidades gerenciais necessárias para o sucesso do 

negócio ao atuar no mercado.   

 

Etapa 4 - Graduação  

5.19. Graduação do Empreendimento Inovador pelo alcance de maturidade. 

 

6. DOS BENEFÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE 

INCUBAÇÃO DO CEI-UFG  

6.1. Os Empreendimentos Inovadores selecionados para o Programa de Incubação do 

CEI-UFG terão direito aos seguintes serviços e benefícios: 

http://www.cei.ufg.br/
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a. Uso do selo “Empresa incubada pelo CEI/UFG” durante o Programa de 

Incubação;  

b. Orientação sobre depósito de patentes, registro de marcas e outras modalidades 

de propriedade intelectual; 

c. Assessoria de comunicação e imprensa (divulgação em boletins, informativos de 

instituições parceiras, mídias e redes sociais etc.); 

d. Divulgação de oportunidades variadas, tais como: editais para captação de 

recursos, programas de capacitação, participação em eventos, entre outros; 

e. Apoio na identificação e intermediação de contatos com pesquisadores da UFG 

que possam colaborar no aprimoramento tecnológico dos produtos, processos e 

serviços;  

f. Identificação de linhas de financiamento e fomento;  

g. Orientação para elaboração e encaminhamento de projetos para captação de 

recursos junto a agências de fomento; 

h. Habilitação para participar dos processos de agências de fomento, que exigem 

comprovação de vínculo com incubadora de empresas; 

i. Habilitação para participar dos processos de agências de fomento, que exigem 

vínculo com incubadora de empresas com certificação CERNE; 

j. Uso do selo “Empresa graduada pelo CEI/UFG” após graduação no Programa 

de Incubação; 

k. Ser parte de um ambiente adequado ao empreendedorismo e de inovação, tendo 

como referência o capital institucional “marca UFG”. 

 

6.2 O presente edital de chamada é de incubação virtual, porém eventual troca de status 

para empresas residentes no campus da UFG, com oferta de espaço físico, mediante 

disponibilidade do CEI UFG, poderá ocorrer mediante solicitação da empresa, 

durante a vigência do contrato entre as partes, havendo mais de uma empresa 

interessada, será formulada uma seleção interna entre as solicitantes. 

 

7. DOS CUSTOS DE INCUBAÇÃO  

7.1. O valor da taxa de incubação a ser pago mensalmente na modalidade de Incubação 

Residente e não Residente, compreende um investimento de R$ 270,00 (duzentos e 

setenta reais)  

 

7.2. O valor a ser pago mensalmente pelo metro quadrado para o serviço de valor 

agregado para Incubação Residente é de R$ 15,00 (quinze reais), apurado com base na 

área (em metros quadrados), referente à utilização das instalações físicas de uso 

exclusivo da empresa. 

 

7.3. As taxas de incubação poderão ser reajustadas anualmente de acordo com a variação 

do IGPM (Índice geral de preços do mercado - Ver: 

http://www4.bcb.gov.br/pec/Correcao/corrige.asp). 

 

http://www4.bcb.gov.br/pec/Correcao/corrige.asp
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7.4. Ao final do processo de incubação os empreendimentos incubados, deverão 

recolher o valor equivalente a última parcela da “Taxa de incubação” a título de “Taxa 

de Retorno”, por igual período ao que tenha permanecido no sistema de incubação. 

 

8. DOS RECURSOS 

8.1. Eventuais recursos contra os resultados deverão ser interpostos junto ao CEI dentro 

do prazo determinado pelo cronograma.  

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

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

e enviado para o e-mail cei@ufg.br.  

8.3. O resultado final será homologado pelo CEI e publicado em www.cei.ufg.br   

 

9. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

9.1. 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 e/ou exploração comercial, 

conforme legislação vigente. 

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

específico, considerando legislação vigente.  

 

10.  CONDIÇÕES GERAIS 

10.1. O representante da proposta poderá ser chamado para entrevista a título de 

esclarecimento da proposta.  

10.2. As informações prestadas pelo representante da proposta serão tratadas como 

confidenciais, nos termos da legislação em vigor. Todos os técnicos envolvidos no 

processo de seleção deverão assinar um contrato de confidencialidade em relação às 

informações consideradas confidenciais durante o processo de seleção. 

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

comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo.  

10.4. O representante da proposta deverá acatar as regras, critérios e condições 

estabelecidas nesta chamada. 

10.5. As informações prestadas pelo representante da proposta neste processo seletivo 

serão de sua inteira responsabilidade, podendo responder este, a qualquer momento, por 

crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do processo seletivo. 

10.6. O ato da inscrição implica no conhecimento integral e concordância do 

representante da proposta com as normas e condições estabelecidas nesta chamada. 

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

de Propriedade Intelectual de terceiros.  

http://www.cei.ufg.br/
mailto:cei@ufg.com
http://www.cei.ufg.br/
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10.8. A qualquer tempo a presente Chamada poderá ser alterada, revogada ou 

anulada, no todo ou em parte, sem que isso implique o direito à indenização ou à 

reclamação de qualquer natureza. 

10.9. As propostas selecionadas somente iniciarão o processo de incubação mediante 

cumprimento e aceitação dos termos do contrato a ser firmado entre as partes. 

10.10. Ao se inscrever os participantes declaram estar cientes e de acordo que os seus 

dados pessoais, conforme definido na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD) nº 13.709/2018 e legislações relacionadas.  

10.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Centro de Empreendedorismo e 

Inovação, se não atendido resolvido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG. 

 

11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

11.1. Esclarecimentos e informações adicionais acerca do processo de seleção podem 

ser obtidos pelo e-mail cei@ufg.br e no suporte descrito em perguntas e respostas 

frequentes https://cei.ufg.br/p/9149-perguntas-frequentes. 

 

 

Goiânia, 22 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

Dr. Anderson Almeida Dias 

Gerente CEI 

 

Profa. Dra. Helena Carasek 

Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação 

Universidade Federal de Goiás 
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ANEXO I (Minuta) 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A FUNAPE, COM 

INTERVENIENCIA DO CEI/UFG – 

PROGRAMA PRÉ-INCUBAÇÃO, 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(a) Executivo(a), nome, 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 Coordenador(a), nome e, 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 – O(A) Coordenador(a) 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 poderão ser 

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: 
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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. 
 

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 
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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. 
 
 

Dos Executores 

 

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

legal do Projeto (NOME) e o(a) Coordenador(a) 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 até 12 (doze) 

meses, a contar da data da sua assinatura, 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 até 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. 
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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. 
 
 

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 a legislação vigente. 

 
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. 
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Goiânia, xxx de xxxxxxx de xxxx. 
 

 

 

 

xxxxxxxxx 

Diretor(a) Executivo(a) da FUNAPE 

 Nome do representante 

(NOME DO PROJETO) 

xxxxxxxxxx 

Pró-reitor(a) de Pesquisa e Inovação/UFG 
 xxxxxxxxxxx 

Coordenador(a) do CEI/UFG 

 
TESTEMUNHAS: 

 

1.  

CPF: 

  
 

2. 

   

CPF: 
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