
 

 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA No 1/2022-PROPLAN/PROPESQ/PROEX,  
de 04 de agosto de 2022. 

 

Estabelece critérios para enquadramento das atividades de projetos 
acadêmicos nas relações jurídicas de parceria, em cooperação, 
institucional, pesquisa sob encomenda, prestação de serviços 
técnicos especializados e prestação de serviços profissionais para 
fins de concessão de bolsas ou retribuição pecuniária. 

 
 

OS PRÓ-REITORES DE PLANEJAMENTO, DE PESQUISA E DE EXTENSÃO, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, 

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 109, parágrafo único; art. 119, parágrafo único; e art. 120, §§ 

1º, 2º e 3º, da Resolução Conjunta Nº 001/2022-CONSEPE/CONSAD, de 10 de maio de 2022, que 
disciplina os procedimentos para formalização e execução de projetos acadêmicos da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte - UFRN; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 01/2022/CP-CT&I/DEPCONSU/PGF/AGU, que trata do Contrato de 

Prestação de Serviços Técnicos Especializados em PD&I previsto no art. 8º, da Lei 10.973, de 2004; e 
 
CONSIDERANDO o Parecer nº 01/2019/CP-CT&I/DEPCONSU/PGF/AGU, que trata do Acordo de 

Parceria para PD&I previsto no art. 9º, da Lei 10.973, de 2004. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Estabelecer critérios para enquadramento das atividades de projetos acadêmicos nas 

relações jurídicas de parceria, em cooperação, institucional, pesquisa sob encomenda, prestação de 
serviços técnicos especializados e prestação de serviços profissionais para fins de concessão de bolsas 
ou retribuição pecuniária. 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 2º  Esta Instrução Normativa estabelece critérios para auxiliar na definição adequada das 

relações jurídicas entre a Universidade e os órgãos financiadores para fins de concessão de bolsas ou 
retribuição pecuniária com fundamento no art. 109, parágrafo único; art. 119, parágrafo único; e art. 
120, §§ 1º, 2º e 3º, da Resolução Conjunta nº 001/2022-CONSEPE/CONSAD, de 10 de maio de 2022, que 
disciplina os procedimentos para formalização e execução de projetos acadêmicos da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 



§ 1º  As relações jurídicas a que se referem o caput são enquadradas nas seguintes modalidades: 
 
I - pesquisa em parceria; 
 
II - pesquisa em mútua cooperação; 
 
III - pesquisa institucional;  
 
IV - pesquisa sob encomenda;  
 
V – prestação de serviços técnicos especializados; e 
 
VI – prestação de serviços profissionais. 
 
§ 2º  Consoante estabelece o parágrafo único, do art. 119, da Resolução Conjunta nº 001/2022-

CONSEPE/CONSAD, de 10 de maio de 2022, o enquadramento previsto no § 1º será realizado por meio 
de declaração do coordenador do projeto acadêmico, conforme modelos definidos nos Anexos I e II com 
base nas cláusulas do instrumento jurídico do projeto, com apoio de técnicos da Pró-reitoria de 
Planejamento, e avaliadas pela fonte pagadora em respeito ao art. 45, parágrafo único da Lei nº 5.172, 
de 1966 (Código Tributário Nacional) c/c art. 775, do Decreto nº 9.580, de 2018 (Regulamento do 
Imposto de Renda).  

CAPÍTULO II 

DA PESQUISA EM PARCERIA 
 

Art. 3º Pesquisa em parceria é aquela executada em colaboração com instituições públicas e 
privadas, com fundamento no art. 9º, da Lei no 10.973, de 2004, ou no Decreto 8.240, de 2014, para a 
realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de 
tecnologia, produto, serviço ou processo. 

 
Art. 4º A pesquisa em parceria possui as seguintes características: 
 
I - quanto aos interesses dos sujeitos envolvidos na relação: interesses comuns e recíprocos; 
 
II - quanto à finalidade: realizar atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica; 
 
III - quanto à inovação: visa à obtenção de novos conhecimentos e/ou ao desenvolvimento de 

tecnologia, produto, processo ou serviço inovador; 
 
IV - quanto à partilha da propriedade intelectual e dos resultados econômicos: cotitularidade 

entre os parceiros da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações 
resultantes da parceria (art. 9º, § 2º, da Lei 10.973, de 2004), podendo ocorrer cessão integral ao 
parceiro privado (art. 9º, § 3º, da Lei 10.973, de 2004); e 

 
V - quanto à remuneração da equipe: bolsa de estímulo à inovação, em regra, conforme previsto 

no art. 9º, § 1º, da Lei 10.973, de 2004. 
 

Art. 5o  As pesquisas em parceria são celebradas por meio dos seguintes instrumentos jurídicos: 
 



I - acordos de parceria de PD&I; 
 
II - convênios de ECTI; 
 
III - termos de cooperação; e 
 
IV - outros instrumentos jurídicos similares. 
 
Art. 6o O acompanhamento da execução dos projetos de pesquisa em parceria pelo parceiro 

fomentador, inclusive por meio de relatórios, bem como a exigência de repasses de recursos 
condicionada à apresentação de resultados parciais, não desconfigura a natureza da parceria. 

 

CAPÍTULO III 

DA PESQUISA EM MÚTUA COOPERAÇÃO 
 

Art. 7o Pesquisa em mútua cooperação é aquela executada por meio de Termos de Execução 
Descentralizada - TEDs com órgãos e/ou entidades integrantes do orçamento da União (Decreto nº 
10.426, de 2020) ou por meio de convênios ou instrumentos congêneres celebrados com órgãos 
estaduais e municipais, cuja propriedade industrial ou produção científica resultante sejam de interesse 
recíproco para atendimento das necessidades de interesse público (art. 1o, § 3o, do Decreto no 6.170, de 
2007). 

 
Art. 8º A pesquisa em mútua cooperação possui as seguintes características: 
 
I - quanto aos interesses dos sujeitos envolvidos na relação: interesses comuns e recíprocos; 
 
II - quanto à finalidade: realizar atividades conjuntas de pesquisa científica; 

 
III - quanto à propriedade intelectual resultante da produção científica: cotitularidade entre os 

parceiros, podendo usar livremente a produção científica (base de dados para pesquisa, avaliações e 
diagnósticos, modelos teóricos, sistemas estruturados, etc.) por estudantes e servidores da 
Universidade para a produção de artigos científicos, teses, dissertações, monografias e TCCs; 

 
IV - quanto à remuneração da equipe: bolsa de pesquisa, em regra, conforme previsto no art. 4º, 

§ 1º, da Lei 8.958, de 1994, c/c art. 26, parágrafo único, da Lei 9.250, de 1995. 
 
Art. 9o  As pesquisas em mútua cooperação são celebradas por meio dos seguintes instrumentos 

jurídicos: 
 
I - Termos de Execução Descentralizada - TED; 
 
II - convênios; 
 
III - termos de cooperação; e 
 
IV - outros instrumentos jurídicos similares. 

 



Parágrafo único. As pesquisas celebradas com órgãos e entidades da administração pública por 
meio dos instrumentos jurídicos referidos no caput, com fundamento no art. 9º, da Lei 10.973, de 2004, 
serão também classificadas como pesquisa em parceria.  

 
Art. 10. O acompanhamento da execução dos projetos de pesquisa em mútua cooperação pelo 

parceiro fomentador, inclusive por meio de relatórios, bem como a exigência de repasses de recursos 
condicionada à apresentação de resultados parciais, não desconfigura a natureza de mútua cooperação. 
 

CAPÍTULO IV 

DA PESQUISA INSTITUCIONAL 
 

Art. 11. A pesquisa institucional é aquela fomentada diretamente pela Universidade com 
recursos de seu orçamento ou arrecadados pela Fundação de Apoio para a formação e execução de 
projetos de pesquisa com ou sem inovação tecnológica, cuja propriedade industrial ou produção 
científica resultante pertença exclusivamente à Universidade, podendo ser compartilhada com os 
pesquisadores participantes, conforme estabelecido em termos de outorga ou contrato de parceria 
(contrato acadêmico). 
 

Art. 12. A pesquisa institucional possui as seguintes características: 
 
I - quanto aos interesses dos sujeitos envolvidos na relação: interesses comuns da Universidade e 

pesquisadores; 
 
II - quanto à finalidade: realizar atividades de pesquisa científica e tecnológica; 

 
III - quanto à propriedade intelectual resultante da produção científica: cotitularidade entre os 

pesquisadores e a Universidade, podendo usar livremente a produção científica (base de dados para 
pesquisa, avaliações e diagnósticos, modelos teóricos, sistemas estruturados, etc.) por estudantes e 
servidores da Universidade para a produção de artigos científicos, teses, dissertações, monografias e 
TCCs; 

 
IV - quanto à remuneração da equipe: bolsa de pesquisa, em regra, conforme previsto no art. 4º, 

§ 1º, da Lei 8.958, de 1994, c/c art. 26, parágrafo único, da Lei 9.250, de 1995. 
 

Art. 13. As pesquisas institucionais são celebradas por meio dos seguintes instrumentos 
jurídicos: 

 
I - contrato acadêmico com fundação de apoio; 
 
II - termo de outorga diretamente com o pesquisador; e 
 
III - outros instrumentos jurídicos similares. 

 
Art. 14. O acompanhamento da execução dos projetos de pesquisa institucional pela 

Universidade, inclusive por meio de relatórios, bem como a exigência de repasses de recursos 
condicionada à apresentação de resultados parciais, não desconfigura a natureza institucional da 
pesquisa. 

 



CAPÍTULO V 

DA PESQUISA SOB ENCOMENDA 
 

Art. 15. A pesquisa sob encomenda é aquela contratada por entidades públicas e privadas para a 
realização de pesquisa científica e tecnológica mediante contraprestação financeira à Universidade, 
cujos resultados alcançados sejam de uso exclusivo dos contratantes e não gerem propriedade 
intelectual (propriedade industrial e programas de computador). 
 

 
Art. 16.  A pesquisa sob encomenda possui as seguintes características: 
 
I - quanto aos interesses dos sujeitos envolvidos na relação: contrapostos; 
 
II - quanto à finalidade: realizar pesquisa científica e tecnológica para atender necessidades 

exclusivas dos contratantes; 
 
III - quanto à inovação: não gera a criação/invenção de tecnologias, mas apenas novos 

conhecimentos científicos; 
 
IV - quanto à propriedade dos resultados: pertencem ao contratante, salvo se gerar 

criação/inovação, caso em que deverá ser firmado novo instrumento jurídico adicional para regular os 
direitos decorrentes; e 

 
V - quanto à remuneração da equipe: retribuição pecuniária por meio de adicional variável. 
 
Parágrafo único. Caso a execução do projeto, eventualmente, culmine na obtenção de uma 

criação/inovação tecnológica, as partes devem decidir acerca da cotitularidade sobre os direitos de 
propriedade intelectual (propriedade industrial ou programas de computador) em novo instrumento 
jurídico específico. 

 
Art. 17. As pesquisas sob encomenda são celebradas por meio dos seguintes instrumentos 

jurídicos: 
 
I - contrato acadêmico com fundação de apoio; 
 
II - contrato administrativo com instituições públicas e privadas; e 
 
III - outros instrumentos jurídicos similares. 
 
Art. 18. Nos projetos de pesquisa sob encomenda a remuneração dos servidores envolvidos deve 

ocorrer por meio de retribuição pecuniária e não na forma de bolsa, uma vez que não se trata de 
incentivo ou doação, sobre a qual incidirá imposto de renda na fonte (Parecer nº 00001/2022/CP-
CT&I/DEPCONSU/PGF/AGU).  

 
Parágrafo único.  Realizar pagamento por pesquisa sob encomenda mediante bolsa configura 

conduta ilegal (Parecer nº 00001/2022/CP-CT&I/DEPCONSU/PGF/AGU). 
 

 



CAPÍTULO VI 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 

Art. 19. Os serviços técnicos especializados, disciplinados na Política de Inovação da 
Universidade, referem-se à execução de atividades de natureza técnico-científica voltadas à inovação e 
à pesquisa científica e tecnológica nos ambientes produtivo e social, visando, entre outros objetivos, à 
maior competitividade das empresas (art. 8º, caput, da Lei no 10.973, de 2004).  
 

Art. 20.  Os serviços técnicos especializados possuem as seguintes características: 
 
I - quanto aos interesses dos sujeitos envolvidos na relação: contrapostos; 
 
II - quanto à finalidade: prestar serviços técnicos especializados existentes e oferecidos no 

"estado da técnica"; 
 
III - quanto à inovação: não visa à obtenção de criação/invenção ou de novos conhecimentos; 
 
IV - quanto à propriedade dos resultados: pertencem ao contratante, salvo se gerar 

criação/inovação, caso em que deverá ser firmado novo instrumento jurídico adicional para regular os 
direitos decorrentes; e 

 
V - quanto à remuneração da equipe: retribuição pecuniária por meio de adicional variável. 

 
Art. 21. Os serviços técnicos especializados são celebrados por meio dos seguintes instrumentos 

jurídicos: 
 
I - contrato acadêmico com fundação de apoio; 
 
II - contrato administrativo com instituições públicas e privadas; e 
 
III - outros instrumentos jurídicos similares. 
 
§ 1º Ainda que o contrato de prestação de serviços técnicos especializados não vise à obtenção 

de novos conhecimentos, criações, invenções ou inovações, eventualmente, durante a execução, poderá 
ocorrer resultado que culmine na obtenção de uma criação/inovação, devendo as partes, nesse caso, 
decidir acerca da cotitularidade sobre os direitos de propriedade intelectual em novo instrumento 
jurídico específico. 
 

§ 2º A prestação de serviços técnicos especializados quando não envolver a participação da 
Fundação de Apoio poderá ser formalizada por meio de contrato acompanhado de plano de trabalho, 
sem a obrigatoriedade de projeto acadêmico atrelado. 

 
§ 3º Quando a prestação de serviços implicar na necessidade de empreendimento de estudos 

mais aprofundados e complexos por parte da universidade para sua realização, nesse caso, a 
contratação do serviço dependerá do desenvolvimento de um projeto de pesquisa, que deverá ser 
classificado como projeto de pesquisa sob encomenda, nos termos do art. 73 c/c art. 109, parágrafo 
único, da Resolução Conjunta nº 001/2022-CONSEPE/CONSAD, de 10 de maio de 2022 (PARECER n. 
00001/2022/CP-CT&I/DEPCONSU/PGF/AGU). 

 



Art. 22. Na execução dos serviços técnicos especializados a remuneração dos servidores 
envolvidos deve ocorrer por meio de retribuição pecuniária e não na forma de bolsa, uma vez que não 
se trata de incentivo ou doação, mas de pagamento por serviços prestados, sobre a qual incidirá 
imposto de renda na fonte (Parecer nº 00001/2022/CP-CT&I/DEPCONSU/PGF/AGU).  

 
Parágrafo único.  Realizar pagamento por serviços técnicos especializados mediante bolsa 

configura conduta ilegal (Parecer nº 00001/2022/CP-CT&I/DEPCONSU/PGF/AGU). 
 

CAPÍTULO VII 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
 

Art. 23. Os serviços profissionais referem-se ao desenvolvimento de atividades fundamentadas 
em técnicas e conhecimentos teóricos nas diversas áreas de conhecimento da Universidade, conforme 
tipificação definida no art. 74 da Resolução Conjunta nº 001/2022-CONSEPE/CONSAD, de 10 de maio de 
2022. 

Parágrafo único. A prestação de serviços profissionais será formalizada por meio de projetos de 
extensão. 

 
Art. 24.  A prestação de serviços profissionais possui as seguintes características: 
 
I - quanto aos interesses dos sujeitos envolvidos na relação: contrapostos; 
 
II - quanto à finalidade: prestar serviços profissionais nas diversas áreas de conhecimento da 

Universidade; 
 
III - quanto à inovação: não visa à obtenção de criação/invenção ou de novos conhecimentos; 
 
IV - quanto à propriedade dos resultados: pertencem ao contratante; e 
 
V - quanto à remuneração da equipe: retribuição pecuniária por meio de adicional variável. 

 
Art. 25. A prestação de serviços profissionais é celebrada por meio dos seguintes instrumentos 

jurídicos: 
 
I - contrato acadêmico com fundação de apoio; 
 
II - contrato administrativo com instituições públicas e privadas; e 
 
III - outros instrumentos jurídicos similares. 
 
Art. 26. Na execução das prestações de serviços profissionais a remuneração dos servidores 

envolvidos deve ocorrer por meio de retribuição pecuniária e não na forma de bolsa, uma vez que não 
se trata de incentivo ou doação, mas de pagamento por serviços prestados, sobre a qual incidirá 
imposto de renda na fonte (Parecer nº 00001/2022/CP-CT&I/DEPCONSU/PGF/AGU).  

 
Parágrafo único.  Realizar pagamento por prestação de serviços profissionais mediante bolsa 

configura conduta ilegal (Parecer nº 00001/2022/CP-CT&I/DEPCONSU/PGF/AGU). 



CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 27.  No caso de instrumentos jurídicos celebrados para a execução de projetos de pesquisa 
que contiverem cláusulas atreladas à prestação de serviços e realização de pesquisa, a remuneração da 
equipe envolvida será feita por meio de bolsas para a realização das atividades de pesquisa e por meio 
de retribuição pecuniária para a realização de atividades de prestação de serviços. 

 
Art. 28.  Os servidores que participarem de projetos de pesquisa para a realização de atividades 

de apoio administrativo serão remunerados por meio de retribuição pecuniária. 
 
Art. 29.  Os critérios diferenciadores estabelecidos nesta Instrução Normativa são resumidos no 

checklist apresentado no Anexo III, visando facilitar a classificação das atividades por parte dos 
coordenadores de projetos a partir da análise do instrumento jurídico. 
 

Art. 30.  Esta Instrução Normativa entrará em vigor em 4 de agosto de 2022. 
 

 
Natal, 4 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 

DECLARAÇÃO DE CONCESSÃO DE BOLSAS 

 

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento das orientações disponibilizadas pela UFRN na 

Instrução Normativa Conjunta nº 1/2022 – PROPLAN/PROPESQ/PROEX, de 4 de agosto de 2022 que as 

atividades objeto do projeto [TÍTULO DO PROJETO] se configura como:  

( ) Pesquisa em parceria em PD&I  

( ) Pesquisa em mútua colaboração  

( ) Pesquisa institucional 

Declaro, também, que as bolsas concedidas no âmbito do referido projeto têm características de 

temporariedade e eventualidade; não configuram vínculo empregatício; não importam em 

contraprestação de serviços; e não constituem vantagem econômica para o doador ou pessoa 

interposta nos termos do art. 118 da Resolução Conjunta 001/2022-CONSEPE/CONSAD, de 10 de maio 

de 2022. 

       

[Nome do coordenador do projeto] 

[SIAPE] 

Natal-RN, [data] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA 

 

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento das orientações disponibilizadas pela UFRN na 

Instrução Normativa Conjunta nº 1/2022 – PROPLAN/PROPESQ/PROEX, de 4 de agosto de 2022, que as 

atividades objeto do projeto [TÍTULO DO PROJETO] se configuram como: 

( ) Pesquisa sob encomenda 

( ) Prestação de serviços técnicos especializados 

( ) Prestação de serviços profissionais 

Declaro, também, que as retribuições pecuniárias concedidas em caráter eventual no âmbito do referido 

projeto têm características de contraprestação financeira e não configuram vínculo empregatício.  

 

       

[Nome do coordenador do projeto] 

[SIAPE] 

Natal-RN, [data] 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III 
 

CHECKLIST PARA CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROJETOS SEGUNDO OS INSTRUMENTOS 
JURÍDICOS 

 
 

1. PESQUISA EM PARCERIA EM PD&I 
 

1) Há clara descrição da tecnologia, produto ou processo a serem desenvolvidos (art. 9º, caput, da 
Lei 10.973/2004). Cláusula _______ 
 

2) Trata-se de projeto de formação e capacitação de recursos humanos na área de inovação 
tecnológica (art. 21-A, da Lei 10.973/2004). Cláusula _______ 
 

3) Há previsão da partilha da propriedade intelectual e dos ganhos econômicos decorrentes da 
futura exploração das criações resultantes da parceria (art. 9º, § 2º, da Lei 10.973/2004). 
Cláusula _______ 
 

4) Há cessão integral da propriedade intelectual mediante ressarcimento financeiro ou não 
financeiro (art. 9º, § 3º, da Lei 10.973/2004). Cláusula _______ 
 

 

2. PESQUISA EM MÚTUA COLABORAÇÃO 
 

1) Há previsão obrigatória demonstrando o interesse recíproco no desenvolvimento das atividades 
do projeto visando ao atendimento das necessidades de interesse público. Cláusula _______ 
 

2) Há descrição de propriedade intelectual científica a ser gerada (artigos, teses, dissertações, TCCs) 
compartilhada entre os partícipes. Cláusula _______ 
 

3) A fonte de recursos do projeto é proveniente de Termo de Execução Descentralizada. Cláusula 
_______ 
 

4) Se os recursos são provenientes de TED, há plano de trabalho contendo a descrição clara do 
objeto a ser executado pelo projeto (art. 8º, do Decreto 10.426/2020). Cláusula _______ 
 

5) A fonte de recursos do projeto é proveniente de convênio ou instrumento congênere celebrado 
com órgão estadual ou municipal (art. 1o, § 3o, do Decreto 6.170/2007). Cláusula _______ 
 

6) Se os recursos são provenientes de convênio ou instrumento congênere, há plano de trabalho ou 
termo de referência contendo a descrição clara do objeto a ser executado pelo projeto (art 1º, § 
1º, inciso X, do Decreto 6.170/2007). Cláusula _______ 
 

 
 
 
 

 



3. PESQUISA INSTITUCIONAL 
 

1) Há clara descrição do objeto acadêmico do projeto (art. 120, § 3º, da Resolução Conjunta nº 
01/2022-CONSEPE/CONSAD, de 10 de maio de 2022). Cláusula _______ 
 

2) Há identificação da fonte de recursos proveniente do orçamento da Universidade para 
financiamento das atividades do projeto (art. 120, § 3º, da Resolução Conjunta nº 01/2022-
CONSEPE/CONSAD, de 10 de maio de 2022). Cláusula _______ 
 

3) Há identificação da fonte de recursos proveniente diretamente de projeto acadêmico gerenciado 
pela Fundação de Apoio (art. 120, § 3º, da Resolução Conjunta nº 01/2022-CONSEPE/CONSAD, 
de 10 de maio de 2022). Cláusula _______ 

 
4. PESQUISA SOB ENCOMENDA  
 

1) Há descrição clara do objeto do projeto relacionado à pesquisa científica ou tecnológica. Cláusula 
_______ 
 

2) O projeto foi celebrado por meio de contrato administrativo por força de edital de licitação com 
base na lei de licitações (art. 109, parágrafo único da Resolução Conjunta nº 01/2022-
CONSEPE/CONSAD, de 10 de maio de 2022). Cláusula _______ 
 

3) Há cláusula de repasse financeiro condicionado às entregas do produto da pesquisa (art. 109, 
parágrafo único da Resolução Conjunta nº 01/2022-CONSEPE/CONSAD, de 10 de maio de 2022). 
 

4) Há cláusula de indisponibilidade dos resultados do projeto que impeça a Universidade de utilizar 
a produção científica em atividades acadêmicas de interesse público, tais como, publicação de 
artigos científicos e elaboração de teses e dissertações (art. 109, parágrafo único da Resolução 
Conjunta nº 01/2022-CONSEPE/CONSAD, de 10 de maio de 2022). Cláusula _______ 
 

5) Há cláusula de exclusividade da propriedade intelectual e exploração da criação resultante para o 
financiador (ausência de partilha da propriedade intelectual, exceto no caso de cessão integral 
prevista no art. 9º, § 3º, da Lei 10.973, de 2004) (art. 109, parágrafo único da Resolução Conjunta 
nº 01/2022-CONSEPE/CONSAD, de 10 de maio de 2022). Cláusula _______ 
 

5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  
 

1) Há descrição clara do objeto do projeto relacionado à prestação de serviços técnicos 
especializados de assistência científica, laboratoriais e técnico-operacionais (art. 8º, da Lei 
10.973/2004) ou de serviços profissionais. Cláusula _______ 
 

2) O projeto foi celebrado por meio de contrato administrativo por força de edital de licitação com 
base na lei de licitações (art. 109, parágrafo único da Resolução Conjunta nº 01/2022-
CONSEPE/CONSAD, de 10 de maio de 2022). Cláusula _______ 
 



3) Há cláusula de repasse financeiro condicionado a entregas do serviço prestado (art. 109, 
parágrafo único da Resolução Conjunta nº 01/2022-CONSEPE/CONSAD, de 10 de maio de 2022). 
Cláusula _______ 
 

4) Há cláusula de indisponibilidade dos resultados do projeto que impeça a Universidade de utilizar 
a produção científica em atividades acadêmicas de interesse público, tais como, publicação de 
artigos científicos e elaboração de teses e dissertações (art. 109, parágrafo único da Resolução 
Conjunta nº 01/2022-CONSEPE/CONSAD, de 10 de maio de 2022). Cláusula _______ 
 

6. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
 

1) Há descrição clara do objeto do projeto relacionado à prestação de serviços profissionais de 
consultorias, assessorias, auditorias, vistorias, relatórios, orientações técnicas e outros serviços 
definidos no art. 74 da Resolução Conjunta nº 01/2022-CONSEPE/CONSAD, de 10 de maio de 
2022). Cláusula _______ 

 
2) O projeto foi celebrado por meio de contrato administrativo por força de edital de licitação com 

base na lei de licitações (art. 109, parágrafo único da Resolução Conjunta nº 01/2022-
CONSEPE/CONSAD, de 10 de maio de 2022). Cláusula _______ 
 

3) Há cláusula de repasse financeiro condicionado a entregas do serviço prestado (art. 109, 
parágrafo único da Resolução Conjunta nº 01/2022-CONSEPE/CONSAD, de 10 de maio de 2022). 
Cláusula _______ 

 
4) Há cláusula de indisponibilidade dos resultados do projeto que impeça a Universidade de utilizar 

a produção científica em atividades acadêmicas de interesse público, tais como, publicação de 
artigos científicos e elaboração de teses e dissertações (art. 109, parágrafo único da Resolução 
Conjunta nº 01/2022-CONSEPE/CONSAD, de 10 de maio de 2022). Cláusula _______ 
 

 


