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Lista sugestiva (não exaustiva) de itens que devem compor a declaração de Vantajosidade 

visando avaliação de Contrapartidas pela Comissão Executiva do COMIT 

 

A Comissão Executiva do COMIT apresenta abaixo orientações quanto a elaboração da carta de 

vantajosidade associada a contrato de projeto em que haja partilha ou cessão da propriedade 

intelectual dos resultados.  

 

Solicitamos, portanto, aos interessados, que os processos enviados para análise na Coordenadoria 

de Inovação Tecnológica incluam uma carta de vantajosidade apresentando as contrapartidas do 

projeto de acordo com o roteiro abaixo. 

  

Contrapartidas economicamente mensuráveis nos projetos: 

  

1. Verba não comprometida diretamente com o projeto (reserva) destinada a materiais de 

consumo e serviços de manutenção preventiva e corretiva e outras ações para o suporte 

e funcionamento de laboratórios e equipamentos já instalados na UFC. [informar valor 

total, se aplicável] 

2. Bolsas para estudantes de graduação e pós-graduação; e ainda para pesquisadores em 

pós-doutorado vinculados a curso/programa de pós-graduação stricto sensu da UFC 

[quantidades por categoria e valor total, se aplicável] 

3. Recursos para missões técnicas científicas, para viagens a congressos, simpósios e afins 

que permitam intercâmbio e atualização de professores e estudantes. [valor total, se 

aplicável] 

4. Aquisição de equipamentos que serão tombados como patrimônio da UFC [destacar  

itens de maior vulto e seus impactos em pesquisa, ensino e extensão para além das 

atividades do projeto; informar valor total, se aplicável] 

5. Construção/reforma de laboratórios [área/valor total, se aplicável] 

6. Verba para realização de estágios ou treinamentos externos de alunos ou servidores 

visando melhoria/aquisição de novas competências com impactos nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. [valor total, se aplicável] 

7. Aquisição de livros e periódicos, taxas para publicação de artigos científicos e demais 

materiais bibliográficos de natureza técnico-científica que permita atualização de alunos e 

professores e/ou que possa compor sistema de bibliotecas da UFC após o projeto [valor 

total, se aplicável] 

Apresentar o valor total das contrapartidas dos itens 1 a 7. 
Caso haja outras contrapartidas economicamente mensuráveis, incluir, descrever, informar valor e acrescentar na 

soma acima. 
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8. No caso em que se pleiteia a cessão integral da propriedade intelectual para o parceiro 

privado, recomenda-se uma remuneração adicional única à UFC para cada registro de 

propriedade intelectual advindo do projeto. [informar valor da remuneração adicional 

única por registro de propriedade intelectual] 

 

Itens não mensuráveis economicamente, mas que podem ser citados/anexados para compor 

contexto: 

1. Carta de apoio da coordenação de um ou mais cursos ou programas de pós-graduação 

stricto sensu da UFC relacionando o projeto a uma ou mais linhas de pesquisa do curso 

ou programa.  

2. Carta de apoio da coordenação de um ou mais cursos de graduação da UFC relatando 

os impactos do projeto na formação discente. 

3. No caso de parceria com empresas/instituições multinacionais ou estrangeiras, 

mencionar/detalhar possível contribuição com a internacionalização da UFC. 

4. Projetos que atendam demanda regional com impacto sobre sistemas produtivos locais, 

podendo vir a contribuir com a geração de empregos qualificados no estado do Ceará. 

[caracterizar a demanda e seus impactos] 

5. Intercâmbio acadêmico e/ou tecnológico envolvendo a universidade e a empresa 

permitindo aplicar os conhecimentos obtidos na universidade para solução de problemas 

desafiantes e atuais. [destacar e descrever eventos de intercâmbio, oportunidades 

de acesso à tecnologia de ponta, etc.] 

6. Previsão de publicação de artigos em jornais científicos e conferências técnicas 

contribuindo com o incremento dos índices de produtividade científica da UFC, o que 

melhora o posicionamento da UFC em rankings de universidades nacionais e 

internacionais [desde que as publicações possam ser comprovadas após o fim do 

projeto e sua vinculação ao mesmo ficar demonstrada] 

7. Previsão de trabalhos de conclusão (graduação e pós-graduação) cujo teor resulte, 

integral ou em maior parte, das atividades de pesquisa previstas no projeto ou ainda que 

seja viabilizado por equipamento adquirido ou mantido com recursos do projeto, ou ainda 

através de treinamento ou capacitação viabilizada com recursos do projeto. [desde que 

os Trabalhos de Conclusão possam ser comprovados após o fim do projeto e sua 

vinculação ao mesmo ficar demonstrada] 

8. Breve histórico passado de projetos com a mesma empresa parceira, no mesmo tema ou 

grupo de pesquisa, relatando o volume de investimentos realizados, destacando os itens 

de maior vulto (tais como grandes equipamentos e obras de infraestrutura laboratorial), 

formação de alunos, publicações científicas, dentre outros. 

(Caso haja outros elementos para compor contexto, desde que relevantes e claramente vinculados ao projeto, incluir e 

descrever) 


