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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
A Coordenação de Inovação Tecnológica - CIT, vinculada à Pró-Reitoria 

de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PRPPGI da Universidade Federal de 
Pelotas - UFPel, é responsável por liderar as ações de  implementação e gestão de 
políticas de inovação, geração e transferência de tecnologias e estímulo a formação 
empreendedora na UFPel, apresentando, entre outras, a atribuição de implementar a 
política de propriedade intelectual da Universidade. 

 
Na sua estrutura, a Coordenação de Inovação Tecnológica é composta 

pelos seguintes Núcleos: 
 

a) Núcleo de Empreendedorismo e Incubação de 
Empresas: cujo principal objetivo é a disseminação da cultura do 
empreendedorismo e a formação de novos empreendimentos através da 
incubadora de base tecnológica da UFPel; e 

 
b) Núcleo de Proteção Intelectual e Patentes: 

responsável pela política de propriedade intelectual da UFPel, pelo 
suporte a redação e depósito de patentes; pela promoção da difusão e 
discussão da inovação tecnológica; e pela negociação, implementação e 
transferência do seu portfólio tecnológico.   

 
Na área relativa à Propriedade Intelectual, a Coordenação de Inovação 

Tecnológica atua fundamentalmente em dois sentidos: 
 

1) Na proteção da produção científica, através do apoio ao 
estabelecimento e implementação de políticas institucionais de 
propriedade intelectual e transferência de tecnologia; 

 
2) Na negociação de acordos para o desenvolvimento e 

transferência de tecnologia, dando suporte logístico e normativo aos 
processos de pesquisa e transferência tecnológica, bem como no 
assessoramento a projetos realizados com outras instituições e empresas. 

 
 
Neste sentido, o presente GUIA se propõe a ser um material de informação e 

orientação aos pesquisadores e parceiros da UFPel no que diz respeito a sua política 
de propriedade intelectual e aos procedimentos envolvidos na proteção e transferência 
das inovações desenvolvidas no âmbito desta Universidade. 

 
Esperamos que todos gostem e obtenham sucesso na utilização deste 

material e, desde já, contamos com a sua colaboração no encaminhamento de 
críticas, sugestões e ideias para que possamos aperfeiçoar cada vez mais esta 
ferramenta. 

 
Atenciosamente, 
 

  
 
 

Coordenação de Inovação Tecnológica 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Universidade Federal de Pelotas 
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INTRODUÇÃO 
 

 
A LEGISLAÇÃO 

 
No Brasil a Lei nº 9.279/96, é o principal marco regulatório dos direitos de 

Propriedade Industrial e sua Transferência no país, sendo complementada pelo Ato 
Normativo 127/97, Decreto nº 2553/98, Lei no 9.609/98, Lei no 9.610/98 e Lei 
5.563/2005. Recentemente, aspectos da Propriedade Intelectual também foram 
regulados pela Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação) e suas complementações, a Lei 
nº 13.243/2016 e o Decreto nº 9.283/2018. Internamente, a transferência de tecnologia 
no âmbito da UFPel é regulada pela Resolução COCEPE nº 30, de 19 de setembro de 
2018.  

 
Este GUIA tem como objetivo apresentar os dispositivos da Política de 

Inovação Tecnológica da UFPel no que diz respeito às relações, processos e 
procedimentos dela derivados, disciplinando, entre outras coisas, as questões relativas 
ao processo de transferência de tecnologia da universidade para a sociedade. 

 
 

CONTRATOS DE TECNOLOGIA 
 
Os Contratos de Tecnologia se constituem em uma modalidade de acordo jurídico 
bilateral caracterizado por ter como objeto o processo por meio do qual um conjunto 
de conhecimentos, habilidades e procedimentos aplicáveis aos problemas da 
produção são transferidos, por transação de caráter econômico, de uma organização a 
outra, ampliando a capacidade de tecnológica da organização receptora. 

É através desta modalidade contratual que a Universidade Federal de Pelotas 
formaliza o processo de transferência do conhecimento por ela gerado à 
sociedade, em especial ao setor produtivo. 

OS CONTRATOS DE TECNOLOGIA PODEM SE CONSTITUIR SEGUNDO 
UMA DAS SEGUINTES MODALIDADES: 

I. Licenciamento de Direitos de Uso: 

a. EP: envolvendo a Exploração de Patentes; 

b. EDI: envolvendo a Exploração de Desenhos Industriais; 

c. UM: envolvendo o Uso de Marcas. 

II. Transferência de Tecnologia: 

a. FT: envolvendo o Fornecimento de Tecnologia (não 
patenteada/patenteável); 

b. SAT: envolvendo a prestação de Serviços de Assistência Técnica e 
científica. 

III. Cessão de Direitos: envolvendo a transferência definitiva de direitos sobre 
a tecnologia.  
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ESTRUTURA BÁSICA DE UM CONTRATO DE TECNOLOGIA 

 

Independente de outras cláusulas, o instrumento jurídico de um Contrato de 
Tecnologia deverá conter: 

 

a. Identificação do Processo Administrativo que lhe deu origem; 
b. Denominação, identificando a modalidade contratual; 
c. Qualificação das partes contratantes; 
d. Objeto, com a identificação do número e título de registro no INPI (se 
houver) e/ou especificação da tecnologia que será cedida, transferida ou 
licenciada; 
e. Territorialidade, especificando a abrangência territorial do direito conferido; 
f. Prazo de Vigência; 
g. Remuneração, com a especificação de preço (ou da gratuidade, quando for 
o caso), forma de pagamento, procedimentos, prazos e multas;  
h. Regras de Confidencialidade; 
i. Assistência Técnica (quando houver), com a especificação do serviço a ser 
prestado, identificação do pessoal técnico responsável, prazos de execução, 
preço, forma e prazo de pagamento e respectivas penalidades; 
j. Responsabilidade e Fiscalização, com a indicação dos responsáveis de cada 
parte e dos procedimentos de fiscalização e auditoria aplicáveis; 
k. Lei aplicável (no caso de contrato internacional) 
l. Termos de Garantia (se houver) 
m. Regras sobre aperfeiçoamento, regulando a titularidade de eventuais 
desenvolvimentos sobre a tecnologia; 
n. Condições de alteração e rescisão; 
o. Penalidades Contratuais 
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SOU INVENTOR DE UMA TECNOLOGIA DA 

UFPEL E: 

 

- HÁ EMPRESA INTERESSADA... 

- RECEBI UMA PROPOSTA... 

- TENHO UM PROJETO PESSOAL... 

 

E AGORA ? 

 

COMO PROCEDER PARA FORMALIZAR 

UM CONTRATO DE TECNOLOGIA NA 

UFPEL? 
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1º PASSO: FORMALIZAR A NEGOCIAÇÃO 
 
 
Evite a negociação informal, ao primeiro contato e/ou conversa procure a 
Coordenação de Inovação Tecnológica para formalizar a abertura de 
negociações, tratativas informais podem ser muito prejudiciais para a 
universidade, para você e para o parceiro. Tenha sempre em conta que: 
 

a) na informalidade você não está amparado pelo sigilo legal e pode 
acabar revelando informações da tecnologia que poderão representar a 
efetiva transferência do conhecimento sem contrapartida ou inviabilizar a 
proteção (patenteamento) da tecnologia; 
 

b) somente o Reitor tem poderes de representação legal da universidade 
(ou a quem ele delegar poderes para isso), assim, nenhum documento 
assinado ou compromisso assumido por você tem valor legal, além 
disso, a celebração de contratos deve ser precedida de consulta ao 
COCEPE e à Procuradoria Jurídica; na informalidade você corre o risco 
de se comprometer com algo que não possa ser realizado ou que a 
administração da universidade venha a não aprovar; 
 

c) negócios com tecnologia são complexos e apresentam detalhes que vão 
muito além dos aspectos técnicos que você domina, existem muitos 
detalhes jurídicos e comerciais que devem ser ponderados e acordados 
entre as partes, para isso, a Coordenação de Inovação Tecnológica 
mantém uma equipe de servidores capacitada para atender este tipo de 
negociação e que é periodicamente treinada para se manter atualizada, 
na informalidade você corre o risco de transferir direitos em forma e 
quantidade que nem sem sequer se deu conta ou desejou; 
 

Segundo o Art. 2º, da Resolução COCEPE nº 30 de 19/09/2018, nos termos 
que também determina o inciso X, § 1º, Art. 16 da Lei nº 10.973/04 (Lei de 
Inovação, compete à Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT, através do 
Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP, negociar e fiscalizar os 
acordos de divisão de resultados, de cessão de tecnologia, de transferência de 
tecnologia ou de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração 
de criação de titularidade da Universidade Federal de Pelotas - UFPel, incluído 
ou não o fornecimento da respectiva Assistência Técnica. 
 

CCOOMMUUNNIIQQUUEE--SSEE  CCOOMM  AA  CCIITT  !!!!!!!! 
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ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE 
 
 
 
As negociações envolvendo a transferência de tecnologia poderão exigir a 
troca entre as partes, em fase pré-contratual, de informações ainda não 
protegidas, estratégicas ou privilegiadas que, se tornadas públicas, sem 
autorização das partes, poderão representar dano à administração pública, 
prejuízo ao terceiro interessado ou ao interesse público, podendo ainda 
representar lesão às normas legais de propriedade intelectual e industrial, 
normas reguladoras do mercado de consumo, normas do mercado de capitais 
ou da legislação que regula a livre concorrência. 
 
Nestes casos, poderão as partes firmar Acordo de Confidencialidade, visando 
garantir o sigilo legal necessário para a troca destas informações. 
 
 
Os Acordos de Confidencialidade serão ser negociados e firmados diretamente 
pela Coordenação de Inovação Tecnológica-CIT, através de seu Núcleo de 
Propriedade Intelectual e Patentes – NPIP, e terão como objeto a proteção de 
informações sensíveis, sujeitas à sigilo, em negociações preliminares de 
convênios, termos ou acordo de parceria, cessão, transferência ou 
licenciamento de tecnologia, acordos de divisão de resultados, participação 
conjunta em edital, contrato ou convênio. 
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2º PASSO: HABILITAÇÃO DOS INTERESSADOS 
 
 
Independente da continuidade, do sucesso ou fracasso das negociações, é 
importante que a empresa parceira, interessada em alguma tecnologia da 
universidade, proceda ao seu cadastro para habilitação. 
 
A Universidade Federal de Pelotas, por ser uma instituição pública é impedida 
de celebrar contrato com empresa ou organização que seja devedora de 
tributo, que possua irregularidade cadastral ou que, de alguma forma, tenha 
algum impedimento de contratar com o setor público. 
 
Nesse sentido, a habilitação prévia é importante, porque: 
 

a) poupa tempo, uma vez que evita o desgaste de se fazer toda a 
negociação e, ao final, não se poder formalizar o contrato porque o 
parceiro não é apto a contratar com a administração pública; 
 

b) agiliza a tramitação do processo administrativo, uma vez que não haverá 
necessidade de aguardar juntada de documentos após encerrada as 
negociações; 
 

c) permite ao parceiro participar de outras negociações e/ou acordos e 
termos, uma vez que a regularidade do cadastro de habilitação pode ser 
aproveitada em outros processos, inclusive na participação em Extratos 
de Oferta de Tecnologia. 
 

Os interessados em obter a Habilitação deverão atender aos seguintes 
critérios: 
 
I – Cadastro junto à Coordenação de Inovação Tecnológica - CIT, para o qual 
serão exigidos: 

a. cópia da carteira identidade e do CPF do seu representante legal; 
b. cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; ou cópia 
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; ou cópia da inscrição do ato constitutivo, no caso 
de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
c. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
CNPJ; 
 

II – Comprovação da inexistência de dívida com o Poder Público, através da 
apresentação dos seguintes documentos (relativamente ao CNPJ a ser 
habilitado e, quando filial, também do CNPJ da matriz): 

a.Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais e Dívida Ativa da 
União (Receita Federal); 
b.Certidão de Regularidade do FGTS (Caixa Econômica Federal); 
c.Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos (TCU); 
d.Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TRT); 
e.Certidão Negativa de Débitos com as Fazendas Estadual e Municipal. 
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III - Declarações: 
a. do dirigente da entidade informando que seus dirigentes não ocupam 
cargo ou emprego na administração pública federal, estadual, distrital 
ou municipal, salvo hipóteses autorizadas em lei; 
b. de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas 
punidas pela administração pública; 

 
IV – Habilitações Específicas: 

a. Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional (emitido no máximo 
a 60 dias da apresentação), em nome da empresa, fornecido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a 
participante executa ou executou, por pelo menos 1 ano, 
desenvolvimento de produto para exploração comercial compatíveis em 
características e prazos com o objeto da cessão, licença ou 
transferência de tecnologia pretendida ou ofertada em Extrato de 
Oferta Tecnológica do qual pretenda participar; 
b. Balanço Patrimonial, acompanhado do demonstrativo de resultado 
do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, 
que comprove a boa situação financeira da empresa. A comprovação 
da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), cujo resultado seja superior a “1”, mediante a aplicação 
das fórmulas: 

 
 
          Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ----------------------------------------------------------- 
          Passivo Circulante + Passivo não Circulante 
 
                                   Ativo Total 
SG = ----------------------------------------------------------- 
         Passivo Circulante + Passivo não Circulante 
 
          Ativo Circulante 
LC = ------------------------ 
          Passivo Circulante 
 
 
 
A Coordenação de Inovação Tecnológica - CIT manterá em seu sítio eletrônico 
oficial a relação atualizada das empresas e organizações com habilitação 
válida (para mais detalhes consultar a Resolução COCEPE nº 30 de 
19/09/2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pág.[10 de 12] 

 
3º PASSO: APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
Existem 2 caminhos ou roteiros para apresentação de proposta para a 
aquisição de direitos sobre tecnologia da Universidade Federal de Pelotas: 
 
 
1º -  A NEGOCIAÇÃO DIRETA:  
 
Na negociação direta EMPRESA e UFPel (por meio da CIT/NPIP) elaboram 
livremente a proposta, que será materializada em um Projeto de Transferência 
de Tecnologia (Extensão Inovadora ou Tecnológica), com um Plano de 
Trabalho (relativo ao processo de transferência) e uma minuta jurídica 
(contrato). 
 
A negociação direta pode ser utilizada nos casos de: 
 

a) Cessão, Licenciamento ou Transferência de Tecnologia quando prevista 
em Acordo de Divisão de Resultados ou Acordo, Termo ou Convênio de 
Cooperação previamente assinado com a parte interessada, de onde 
tenha se originado a tecnologia a ser transferida e onde já constava 
essa possibilidade em cláusula específica de Propriedade Intelectual 
(independentemente de ser exclusiva ou não); 

 
b) Licenciamento sem exclusividade; 

 
c) Transferência de Tecnologia (know-how ou tecnologia não patenteada 

ou registrada); 
 
A Negociação Direta não poderá ser usada como única modalidade de 
negociação para apresentação de proposta nos casos de Licenciamento com 
exclusividade e de Cessão de Direitos quando a tecnologia a ser transferida 
não for originada de parceria anterior (Acordo, Termos ou Convênio) com o 
beneficiário interessado. 
 
 
2º -  PARTICIPAÇÃO EM EXTRATO DE OFERTA TECNOLÓGICA 
 
Quando a CIT/NPIP divulgar oferta pública de tecnologias, mediante a 
publicação de edital específico, a EMPRESA poderá aderir à Oferta e 
apresentar proposta segundo o valor mínimo, o tempo e a forma prevista no 
respectivo edital. 
 
O Extrato de Oferta Tecnológica é obrigatório quando a tecnologia a ser 
transferida não for originada de parceria anterior (Acordo, Termos ou Convênio) 
com o beneficiário interessado, nos seguintes casos: 
 
- Cessão de Direitos; 
- Licenciamento com exclusividade. 
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O QUE SE ESTÁ NEGOCIANDO EM UM CONTRATO DE TECNOLOGIA? 
 
 
 
1 – QUAIS OS DIREITOS ESTÃO SENDO TRANSFERIDOS 
 
Como titular, a UFPel detém sobre suas tecnologias: 
 

a) o direito de USAR a tecnologia em seu próprio benefício; 
 
b) o direito de DISPOR, ou seja, de se desfazer da tecnologia; 

 
c) o direito de EXPLORAR economicamente a invenção; e 

 
d) o direito de AUTORIZAR que outros USEM ou EXPLOREM a tecnologia. 

 
Quando negociamos um contrato de tecnologia podemos incluir a transferência 
de um, dois ou até de todos estes direitos sobre a tecnologia. Por esse motivo 
devemos estar atentos ao que estamos efetivamente transferindo. 
 
Da mesma forma, cada um destes direitos pode ser transferido em sua 
totalidade ou apenas em parte. Por exemplo, a UFPel pode transferir o direito 
de exploração econômica apenas em uma região do país, ou de apenas um 
dos vários usos possíveis para a tecnologia. 
 
A transferência de direitos pode ser limitada: 
 

a) pelo tempo, podendo ser transferido em caráter definitivo (cessão) ou 
apenas por um intervalo de tempo (licenciamento); 
 

b) pela área geográfica, podendo ser transferido para todo o território 
nacional, para alguma parte dele e/ou para exportação; 
 

c) pelo tipo de uso, quando a tecnologia admite mais de um uso, como por 
exemplo, uso humano e/ou animal; 
 

d) pela possibilidade de nova transferência, quer seja pela exclusividade ou 
não, quer pela possibilidade de sublicenciamento ou não; e 
 

e) pela forma de exploração, podendo admitir a exploração pela produção 
e/ou pela comercialização.  
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2 – QUAL O PREÇO DA TECNOLOGIA 
 
 
O preço da tecnologia consiste na contrapartida recebida pela UFPel em troca 
dos direitos transferidos sobre a tecnologia. Essa contrapartida poderá ser 
negociada em diversas formas e modalidades. 
 
Em relação a natureza da contrapartida, ela poderá ser: 
 

a) financeira, quando envolver pagamentos em moeda corrente (nacional 
ou estrangeira); 
 

b) não-financeira, quando envolver benefício econômico que não seja 
dinheiro em espécie, tal como a construção de um laboratório, compra 
de máquinas ou equipamentos, etc., desde que seja economicamente  
valorável. 
 

Da mesma forma, este preço comporta uma infinidade de formas e de prazos 
de pagamento, que podem ser utilizados de forma isolada ou em conjunto, os 
quais podemos classificar nas seguintes modalidades: 
 

a) preço de acesso: pagamento único, inicial, feito no ato da assinatura do 
contrato ou da efetiva transferência da tecnologia, normalmente seu 
valor é definido levando-se em conta o aporte feito anteriormente pelo 
seu desenvolvimento e uma contrapartida pelos ganhos futuros; 
 

b) royalties periódicos: pagamentos repetidos ao longo da vigência do 
contrato, em períodos sucessivos, normalmente calculados em face do 
desempenho comercial da tecnologia, por um percentual sobre 
faturamento, ou valor fixo por unidade vendida, ou por um indicador de 
desempenho (a cada tanto vendido, por índice de redução de custos, 
etc.); e 
 

c) preço ou royalty prêmio: valor acordado cujo pagamento fica 
condicionado ao alcance de determinada meta ou objetivo pré-fixado. 
 

 
Podem as partes determinar ainda outras formas de preço e pagamento, desde 
que fique garantido o equilíbrio econômico do contrato, bem como definir uma 
forma que seja uma mistura de mais de uma modalidade, ou seja, o pagamento 
de um preço de acesso seguido de royalties periódicos e/ou preço prêmio, por 
exemplo. 
 
  

   


