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Ativos da ICT



Incrementar a sinergia entre as Instituições

Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) e o

setor empresarial

Marco Legal de CT&I: objetivo



Emenda Constitucional nº 85/15

Lei nº 13.243/16

Decreto nº 9.283/18

Marco Legal de CT&I: normas



A Lei nº 13.243/2016 implementou mudanças

normativas significativas objetivando fomentar e

consolidar o sistema de inovação brasileiro

Avanço em diversos pontos: promoção de um

ambiente regulatório mais seguro e estimulante para

a inovação (RAUEN,2016)

Avançar resultados de Parceria, Transferência de 

Tecnologia

Marco Legal de CT&I: impactos

Fonte: RAUEN, Cristiane Vianna. O Novo Marco Legal da Inovação no Brasil: o 
Que Muda Na Relação ICT-Empresa? 2016. 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6051/1/Radar_n43_novo.pdf



ICT pública pode celebrar contrato de transferência ou 

licenciamento de tecnologia por ela desenvolvida isoladamente 

ou por meio de parceria

Possibilidade da ICT pública celebrar contrato de transferência ou

licenciamento de tecnologia com empresas que tenham em seu 

quadro societário aquela ICT pública ou o pesquisador público 

daquela ICT, nos termos da política de inovação da ICT

Previsão de hipóteses de dispensa de licitação para fins de

licenciamento ou transferência de tecnologia

Marco Legal de CT&I: transferência de 
tecnologia



A ICT poderá ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos

de propriedade intelectual de tecnologia resultante do acordo

mediante compensação financeira ou não financeira, desde que

economicamente mensurável

A celebração do acordo de parceria para pesquisa,

desenvolvimento e inovação dispensará licitação ou outro

processo competitivo de seleção equivalente

Marco Legal de CT&I: acordos de parceria para 
P&D



I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo

à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras

formas de transferência de tecnologia

II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e

projetos de pesquisa para o atendimento das disposições desta

Lei [Lei de Inovação]

III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de

invenção na forma do art. 22

IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das

criações desenvolvidas na instituição

Marco Legal de CT&I: competências do NIT



V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações

desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual

VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a

manutenção dos títulos de propriedade intelectual da

instituição

VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de

inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual,

de forma a orientar as ações de inovação da ICT

Marco Legal de CT&I: competências do NIT



VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência

de inovação gerada pela ICT

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com

empresas, em especial para as atividades previstas nos arts.

6º a 9º [transferência de tecnologia e acordos de parceria P&D]

X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia

oriunda da ICT

Marco Legal de CT&I: competências do NIT



Marco Legal de CT&I: transferência de tecnologia 
nas políticas de inovação das ICT

Guia de Orientação para Elaboração da Políticas de

Inovação nas ICT

Construído em conjunto pelo FORTEC e MCTIC

Auxiliar gestores das ICTs a adequarem suas normas

internas ao Marco Legal de CT&I e na formulação de suas

políticas de inovação

Transferência de tecnologia: um dos temas que deve ser

tratado na política de inovação das ICT





Marco Legal de CT&I: transferência de tecnologia 
nas políticas de inovação das ICT

1. Que instâncias da ICT estarão envolvidas no processo de transferência e

licenciamento de tecnologias? Haverá uma Comissão? A quem cabe a

decisão de aceitar as condições das negociações? Será apenas o NIT? Se

sim, qual o nível de autonomia do NIT na tomada de decisão?

2. Se o NIT for a instância responsável, como será conduzido o processo no

seu âmbito interno? Quais setores serão envolvidos?

3. Se a opção for pela criação de uma Comissão, como funcionará? Quem irá

nomear seus membros? Quais os perfis dos membros que a integrarão?

Como será a deliberação?

Eixo da 
propriedade 

intelectual: 
transferência de 

tecnologia



Marco Legal de CT&I: transferência de tecnologia 
nas políticas de inovação das ICT

4. Que instâncias da ICT, após feita a negociação da transferência e

licenciamento da tecnologia, deverão estar envolvidas no processo de

análise e aprovação das condições acordadas? A Unidade e o

Departamento de onde surgiu a tecnologia? Alguma Pró-Reitoria? Apenas

a Câmara de Transferência e Licenciamento? Apenas o NIT?

5. Em que momento o documento sobre a negociação de licenciamento e

transferência será enviado para a análise da assessoria jurídica

competente na ICT? No momento da elaboração da minuta do contrato?

Ao final, após toda a negociação das condições do contrato serem

finalizadas pelas instâncias competentes?

Eixo da 
propriedade 

intelectual: 
transferência de 

tecnologia



Marco Legal de CT&I: transferência de tecnologia 
nas políticas de inovação das ICT

6. Que documentos deverão compor o processo administrativo que tramitará

na ICT para análise e aprovação da transferência e licenciamento?

7. Quem decidirá, sobre a modalidade de licenciamento, se será com

exclusividade ou sem exclusividade? A Comissão? O NIT? Quais elementos

deverão constar da motivação da decisão?

8. Será possível transferir ou licenciar tecnologia para uma empresa que

tenha em seu quadro societário pesquisador daquela ICT? Será possível

licenciar para empresa da qual a própria ICT faça parte? Se sim, haverá

condições específicas que deverão ser observadas na negociação?

Eixo da 
propriedade 

intelectual: 
transferência de 

tecnologia



Marco Legal de CT&I: transferência de tecnologia 
nas políticas de inovação das ICT

9. Como serão definidas as hipóteses ou como serão estabelecidos os

critérios para a transferência de tecnologia e licenciamento do direito de

uso de criação protegida com cláusula de exclusividade?

10. Que condições mínimas deverão ser exigidas pela Oferta Pública para a

qualificação técnica e econômico-financeira de empresas interessadas?

11. Quais serão os parâmetros ou tipos de remuneração que poderão ser

exigidas na Oferta Pública? Como serão pontuados os critérios técnicos e

negociais?

Eixo da 
propriedade 

intelectual: 
transferência de 

tecnologia



Marco Legal de CT&I: transferência de tecnologia 
nas políticas de inovação das ICT

11. Quem nomeará a comissão de análise das propostas recebidas pela ICT

em atendimento à Oferta Pública?

12. Quem nomeará a comissão de análise das propostas recebidas pela ICT

em atendimento aos Extratos de Oferta Pública?

13. A ICT poderá fazer a cessão não onerosa da propriedade intelectual? Se

sim, para quem poderá ser feita? Para os inventores? Para as instituições

participantes? Como será a ordem de preferência para a oferta da cessão?

14. Se puder ser feita a cessão não onerosa da propriedade intelectual, quais

serão os critérios que deverão ser observados? Como será formalizada a

decisão? Quais elementos deverão estar no parecer?

Eixo da 
propriedade 

intelectual: 
transferência de 

tecnologia



Marco Legal de CT&I: transferência de tecnologia 
nas políticas de inovação das ICT

15. Que instância poderá aprovar a cessão? Haverá uma Comissão? Será o

NIT?

16. Se a opção for pela criação de uma Comissão, como funcionará? Quem irá

nomear seus membros? Quais os perfis dos membros que a integrarão?

Como será a deliberação?

17. A Comissão será a mesma que irá avaliar transferência e licenciamento?

18. Se o NIT for a única instância responsável, como será conduzido o

processo no âmbito interno do NIT? Quais setores serão envolvidos?

Eixo da 
propriedade 

intelectual: 
transferência de 

tecnologia



Marco Legal de CT&I: transferência de tecnologia 
nas políticas de inovação das ICT

19. Quais instâncias da ICT deverão estar envolvidas no processo de análise e

aprovação da cessão? A Unidade e o Departamento de onde surgiu a

tecnologia? Alguma Pró-reitora? Apenas a Comissão? Apenas o NIT?

20. Quais documentos deverão compor o processo administrativo que

tramitará na ICT para análise e aprovação da cessão?

21. No caso de PI cedida em sede de Acordo de Parceria para PD&I, em que

condições ela irá reverter para a ICT? Quem avaliará os casos? A

Comissão? O NIT?

Eixo da 
propriedade 

intelectual: 
transferência de 

tecnologia



Cenários de interação ICT-empresa

TECNOLOGIA 
EXISTENTE

ADAPTAÇÃO DA 
TECNOLOGIA

Transferência de tecnologia + 
codesenvolvimento a partir da 

tecnologia transferida

CodesenvolvimentoTransferência de tecnologia

TECNOLOGIA 
INEXISTENTE



ACORDO DE 
PARCERIA

Propõe a execução conjunta de atividades de pesquisa

científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia,

produto, serviço ou processo por meio da cooperação entre os

partícipes (art. 9º da Lei de Inovação). Esse tipo de instrumento

demanda a elaboração de um plano de trabalho, parte

integrante do acordo



Mapeamento de competências e infraestrutura



Mapeamento de competências e infraestrutura



Mapeamento de competências e infraestrutura



Mapeamento de competências: mapa mental a partir do Somos



Objetivo: Apresentar a demanda das empresas e aproximar

pesquisadores que tenham competência para desenvolvimento de

tecnologias nas áreas apresentadas

WORKSHOP DE CONEXÃO

4 pesquisadores apresentados

3 acordos de parceria em desenvolvimento

EMPRESA 
FARMACÊUTICA



Elaboração de um acordo de parceria

1. Busca de um parceiro

2. Contato inicial com o parceiro – assinatura de um termo de

sigilo

3. Elaboração de um plano de trabalho

4. Revisão pela CTIT

5. Submissão nas instâncias – câmara departamental e

congregação

6. Análise da Procuradoria Federal

7. Execução do projeto



Mapeamento de competências: mapa mental a partir do Somos

O QUE FAZER COM OS RESULTADOS 
DO ACORDO DE PARCERIA?

1. Análise de patenteabilidade

2. Transferência para o Parceiro

3. Oferta para terceiros



Acordo de parceria: MGGrafeno

Desenvolvimento de um processo piloto,

escalável, para produção industrial de grafeno

Empresa parceira terá direito de preferência à

cessão integral pela UFMG, mediante

remuneração, de eventual propriedade intelectual

gerada no Acordo

Previsão da possibilidade de cessão de PI para a

empresa parceira: atração de novos negócios
https://www.mggrafeno.com.br/assets/more-info.pdf

http://www.fundep.ufmg.br/mg-grafeno/



Acordo de parceria entre a UFMG e Biozeus

Realizado a partir de tecnologia licenciada

Gerou nova PI em outra aplicação

Negociação da cessão onerosa



Licenciamento

Fornecimento de tecnologia

Cessão de tecnologia

Transferência de Tecnologia



Termo de sigilo (NDA)

Transferência de material (MTA)

Regularização do acesso à biodiversidade

Transferência de Tecnologia: instrumentos 
importantes relacionados



LICENCIAMENT
O DE 

TECNOLOGIA

Licenciamento e transferência: tem por objetivo conceder a

terceiros o direito de uso ou de exploração de criação desenvolvida

pela UFMG, isoladamente ou em parceria, para fins de

desenvolvimento, produção e comercialização. São formalizados

mediante assinatura de Contrato de Transferência e Licenciamento,

no qual são definidas as condições para a exploração da criação.



LICENCIAMENTO 
DE TECNOLOGIA

Concedido a parceiros que 
tenham firmado acordo de 

parceria com a UFMG para a 
execução conjunta de 

atividades de 
desenvolvimento tecnológico 
ou mediante extrato de oferta 

pública.

Não há necessidade de  
licitação ou outro tipo de 

chamamento público. 
Negociação direta sobre 

proposta de remuneração. 
UFMG pode licenciar a mesma 

PI para terceiros. 

Com exclusividade Sem exclusividade

Tipos de licenciamento





















FORMAS DE 
REMUNERAÇÃO

Taxa de Acesso (Downpayments): Valor exigido a título de

remuneração inicial, que dá ao licenciado o direito de explorar a

tecnologia por um determinado período definido em contrato

Royalties: Percentual que incide sobre o valor exigido pelo licenciado

para a comercialização do produto, processo ou serviço obtido de

tecnologia licenciada pela UFMG

Prêmio: Valor exigido para que uma empresa possa utilizar

internamente a tecnologia, sem exploração comercial direta. O valor

pode ser definido como uma porcentagem do valor do projeto



FORMAS DE 
REMUNERAÇÃO

Usufruto de Quotas de Ação da empresa Licenciada: forma de

remuneração utilizada pela UFMG que consiste na gravação de

usufruto de quotas ou ações da empresa licenciada. Ao final de cada

exercício fiscal, após apuração do resultado, a UFMG recebe a

distribuição da receita auferida pela empresa de acordo com o

percentual das ações gravadas



Vitrine Tecnológica

Plataforma para divulgação de

tecnologias desenvolvidas pela UFMG

Site periodicamente atualizado, no qual

as empresas podem se cadastrar para

receber as tecnologias da Universidade

Atuação dos professores





Envio de mensagens eletrônicas mensais divididas em quatro

grandes áreas (Química, Ciências da Vida, Engenharia e

Tecnologia da Informação) contendo as novas tecnologias

protegida pela UFMG no mês anterior

Vantagens: garantir o acesso rápido às patentes protegidas pela

Universidade; garantir a oferta de todas os novos depósitos de

patente e outras PI da UFMG; ofertar patentes recentemente

concedidas

Mantém vivo o vínculo com empresas que fazem parte da rede de

relacionamentos da CTIT

Oferta ativa de tecnologia



Casos da UFMG



Leishtec

Processo para vacina 
recombinante contra a 
leishmaniose visceral 

canina

Única vacina para 
prevenção de Leishmaniose 

aprovada pelo MAPA no 
mercado

Em 2016, a Ceva compra a 
Hertape e entra no top 5 do 

mercado de saúde animal 
no Brasil! 



Transferência de know-how para empresa com pesquisador em seu

quadro societário

Usufruto de ações como forma de remuneração pela transferência da

tecnologia: gravação de ações ordinárias da empresa

Remuneração por usufruto como forma de incentivo para startups e spin-

offs: o pagamento do percentual de usufruto pode ser diluído, não

havendo uma quantia fixa a ser paga, como no caso dos royalties

A UFMG não participa da gestão da empresa e não figura como acionista

Investida da FUNDEPAR

Kunumi





A MosquiTRAP permite a identificação local da infestação pelo Aedes

aegypti

Licenciamento da UFMG para a spin-off Ecovec: empresa tem em seu

quadro societário um pesquisador como sócio

Venda da empresa para grupo internacional: Rentokil

Ecovec



Centro de escalonamento de

prototipagem de tecnologias

Fruto da colaboração entre

UFMG e CIT SENAI por

articulação do INCT Midas

Escalab: Centro de Escalonamento de 
Tecnologias



Obrigada!


