
1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

RESOLUÇÃO No ..., DE ... DE XXXXX DE 2021

Regulamenta  os  critérios  para  o
Compartilhamento  e  Permissão  de  Uso  da
Infraestrutura  e  de  Capital  Intelectual  da
Universidade  Federal  da  Integração  Latino-
Americana – UNILA.

O  Conselho  Universitário  da  Universidade  Federal  da  Integração  Latino-Americana
(CONSUN-UNILA), no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando a
necessidade  de  estabelecer  critérios  para  o  compartilhamento  e  permissão  de  uso  da
infraestrutura e capital intelectual da UNILA previstos no Art. 4º da Lei nº 10.973/2004 – Lei
de Inovação Tecnológica, resolve:

Art. 1º A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) poderá, mediante
remuneração  da  empresa  parceira  para  a  Universidade  e  por  prazo  determinado,  nos
termos do instrumento jurídico próprio:

I  -  compartilhar  seus  laboratórios,  equipamentos,  instrumentos,  materiais  e  demais
instalações  com  Instituições  Científicas,  Tecnológicas  e  de  Inovação  (ICTs),  com
empresas ou com entidades sem fins lucrativos, em ações voltadas ao desenvolvimento
e inovação tecnológica para consecução de atividades de desenvolvimento experimental
e/ou incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística;

II -  permitir  a utilização de seus laboratórios,  equipamentos,  instrumentos, materiais e
demais instalações existentes em suas próprias dependências  às ICTs,  empresas ou
pessoas físicas voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde
que tal permissão não interfira diretamente em sua atividade-fim nem com ela conflite,
respeitando o termo de cooperação assinado entre as partes;

III - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e
inovação tendo como coordenador, obrigatoriamente um docente da UNILA;

IV -  permitir  a  implantação e/ou readequação  de infraestrutura física em imóvel  e/ou
terreno da UNILA, a aquisição e instalação de equipamentos para realização de pesquisa
aplicada  e/ou  de  inovação  tecnológica,  inclusive  em  parceria  com  empresas  e/ou
entidades sem fins lucrativos, voltadas para atividade de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação  (PD&I),  que  objetivem  a  prototipação,  geração  de  produtos,  processos  e
serviços  inovadores  visando  a  transferência  e  a  difusão  de  tecnologia  em  prol  da
Sociedade.

§  1º  Será  obrigatória  a  prévia  autorização  dos  setores  competentes  quando  envolver:
readequação de infraestrutura física; e instalação de equipamentos.
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§ 2º Alterações de infraestrutura que modificarem características espaciais do imóvel devem
obter primeiramente às aprovações junto aos órgãos externos, como por exemplo, junto ao
Bombeiro  -  Processo  de  Segurança  Contra  Incêndio  e  Pânico (PSCIP);  Vigilância
Sanitária - projeto de Layout.

§  3º  Quando  os  Projetos  envolverem aprovações  de  Órgãos Externos,  tais  aprovações
deverão ser providenciadas pelo Coordenador responsável pelo Projeto.

Art.  2º O  Núcleo  de  Inovação  Tecnológica  (NIT-UNILA)  emitirá  uma análise  técnica  do
projeto  de PD&I,  e  os Conselhos  de cada Instituto da UNILA realizará  a  aprovação da
demanda do docente interessado, obedecendo às disposições desta resolução observando
os seguintes aspetos:

I - o compartilhamento e a utilização não poderão competir nem prejudicar as atividades
de  ensino,  pesquisa  e  extensão  realizadas  regularmente  nos  Laboratórios  e  demais
instalações que desenvolvem quaisquer atividades na UNILA, com plano de qualificação
de espaço de acordo com os projetos pedagógicos dos cursos vigentes;

II - deverão ser estabelecidas cláusulas de confidencialidade e/ou sigilo, quando houver
necessidade e/ou interesse, em relação às informações confidenciais a que os parceiros
porventura vierem a ter acesso na execução do contrato ou convênio;

III - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e
inovação tendo como coordenador, obrigatoriamente um docente da UNILA.

Parágrafo  único.  Os  interessados  poderão  usar  seu  capital  intelectual  em  projetos  de
pesquisa, desenvolvimento e inovação a título de contrapartida financeira ou técnica.

Art. 3º Todo compartilhamento e permissão de uso da infraestrutura da UNILA será regido
por  contratos,  convênios  ou  qualquer  outro  mecanismo  legalmente  previsto  específico,
observando-se a presente Resolução e toda a legislação vigente.

§ 1º Os recursos de custeio e capital necessários para a execução do projeto, bem como
sua fonte, deverão estar especificados no instrumento jurídico a ser firmado.

§ 2º O servidor da UNILA envolvido na execução das atividades previstas no caput poderá
receber bolsa de estímulo à inovação ou retribuição pecuniária, via fundação de apoio e/ou
OSCIP, diretamente de agências de fomento ou organizações públicas ou privada, desde
que objetivem atividades de pesquisa e desenvolvimento.

Art. 4º Caso estejam previstos no plano de trabalho a aplicação de ser humano como fonte
primária de informações e/ou o uso de animais,  somente será permitida a utilização da
infraestrutura  da  UNILA  após  aprovação  prévia  da  proposta  pelo  Comitê  de  Ética  em
Pesquisa (CEP) e/ou Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) e institucional.

Parágrafo  único.  Dependendo  das  especificidades  dos  Projetos  serão  necessárias  as
aprovações da Vigilância Sanitária.

Art.  5º  Caso  seja  obtida  qualquer  criação  durante  o  compartilhamento  e/ou  uso  dos
laboratórios, instalações e capital intelectual da UNILA e, havendo participação intelectual,
científica, artística e tecnológica da UNILA para obtenção do resultado, a propriedade sobre
a criação deverá ser tratada em instrumento jurídico próprio sendo acordada entre as partes
envolvidas tendo obrigatoriamente a participação da UNILA.

Parágrafo único. Os laboratórios e instalações de pesquisa deverão manter os registros de
todos os procedimentos laboratoriais realizados, para a eventual consulta e comprovação do
papel da Unila e do parceiro na ação. 

Art. 6º  A UNILA poderá, nos termos do artigo 3o da Lei n° 10.973/04,  realizar alianças
estratégicas  com  empresas  e  entidades  sem  fins  lucrativos  voltadas  para  atividade  de
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pesquisa e desenvolvimento, de âmbito nacional e internacional, para criação de ambientes
de inovação com a finalidade de permitir o uso e o compartilhamento de infraestrutura e de
capital intelectual da UNILA.

§ 1º As alianças estratégicas previstas no caput terão o propósito de a prototipação, geração
de  produtos,  processos  e  serviços  inovadores  visando  a  transferência  e  a  difusão  de
tecnologia em prol da Sociedade, inclusive por meio da geração de startups e incubadoras
tecnológicas.

§ 2º As condições para a estruturação das alianças estratégicas serão estabelecidas em
instrumento jurídico próprio.

Art. 7º Dos valores a serem cobrados em decorrência do compartilhamento ou uso dos
laboratórios,  equipamentos,  instrumentos,  materiais  e  demais  instalações  e  do  capital
intelectual da UNILA será feita a seguinte destinação:

I - um terço (1/3) para o NIT-UNILA;

II  -  um  sexto  (1/6)  ao  Instituto  Acadêmico  a  qual  os  laboratórios,  equipamentos,
instrumentos,  materiais  e  demais  instalações  e/ou  capital  intelectual  usado  ou
compartilhado esteja vinculado;

III - um sexto (1/6) à Secretaria de SACT, com a finalidade de manter a infraestrutura do
laboratório  que gerou o recurso,  de realizar  pagamento de pessoal  dedicado  ao seu
funcionamento e de investir na qualificação dos servidores.

IV - um terço (1/3) ao Grupo de Pesquisa coordenado pelo docente responsável pelo
projeto de PD&I, a título de fomentar atividades que possam servir para ensino, pesquisa
ou extensão.

Art.  8º  O  Plano  de  Trabalho  que  detalhará  a  parceria  deverá  constar  no  mínimo  os
seguintes  requisitos,  conforme Minuta  orientativa  (Anexo I):  Identificação  dos Partícipes;
Objeto;  Vigência  (recomendável  máximo  5  anos);  Justificativas;  Objetivos;
Responsabilidades  das  Partes;  Contrapartidas;  Resultados  Esperados;  Beneficiários;
Macrounidade  Responsável  na  UNILA;  Coordenadores  do  Projeto;  Cronograma  de
Execução  com  etapas,  atividades,  metas,  início/fim;  Cronograma  Financeiro  quando
envolver compras, bolsas, retribuição pecuniária, ou diárias e passagens; Equipe Executora.

§ 1º O Plano de Trabalho deverá ser aprovado por todas áreas impactadas.

§ 2º O coordenador  do projeto  pela  UNILA será responsável  pelo  acompanhamento  de
todas  as  etapas  dos  projetos  previstas  no  Plano  de  Trabalho  e  deverá  apresentar
justificativa do não cumprimento do prazo, podendo sofrer impedimentos administrativos por
descumprimentos não justificados.

Art. 9º. Quando houver prestação de serviço, por mão de obra externa, utilizando-se da
infraestrutura da UNILA, o Coordenador do Projeto da UNILA com o apoio da Macrounidade
vinculada, deverá fiscalizar para que os parceiros externos cumpram as normas internas da
UNILA e legislações vigentes.

Parágrafo  único. O  parceiro  externo  deverá  responsabilizar-se  pelo  cumprimento  das
obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes
das categorias abrangidas pelo contrato celebrado com a UNILA, por todas as obrigações
trabalhistas,  sociais,  previdenciárias,  tributárias  e  as  demais  previstas  em  legislação
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à UNILA.

Art. 10. A presente Resolução entra em vigor nesta data.
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Gleisson Alisson Pereira Brito

Presidente do Conselho Universitário
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ANEXO I – PLANO DE TRABALHO

1. DADOS DOS PARTÍCIPES

Partícipe  I  –  Universidade  Federal  da  Integração  Latino-Americana  – UNILA,   doravante
denominada simplesmente  _____________, neste ato representada pelo seu Reitor,  o Sr.
Gleisson Alisson Pereira de Brito, já devidamente qualificado neste Contrato pactuado entre
a UNILA e o/a PARCEIRO.

Partícipe  II  –  _________________________________________________,  doravante
denominada simplesmente ________________, neste ato representada pelo seu XXXXX o Sr.
(Srª) ____________________________, já devidamente qualificado neste Contrato pactuado
entre a UNILA e o/a PARCEIRO.

1. DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO

a) Identificação do objeto (nome do Projeto e breve descrição do objeto que vai figurar na 
minuta do Contrato):

b) Justificativa do Interesse Público envolvido na Parceria

c) Vinculação das Ações da Parceria com o PDI da Unila Justificativa de interesse institucional.

d) Objetivos

- Geral O que se pretende realizar? Para que? Para quem?

- Objetivos Específicos Está relacionado diretamente com os objetivos gerais, mostrando de 

forma mais detalhada o que se pretende alcançar com o Projeto.

e) Período de Execução (vigência):

f) Contrapartidas: (Recursos envolvidos, como: servidores, equipamentos, infraestrutura, etc.)

I – UNILA:
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II – PARCEIRO:

g) Obrigações / Responsabilidades dos partícipes: (Descrever as obrigações de cada um dos 
partícipes)

I – UNILA:

II – PARCEIRO:

h) BENEFICIÁRIOS

i) Macro-Unidade de vínculo do Coordenador do Projeto:

j) Coordenadores Responsável na UNILA:

Titular:

Auxiliar (opcional): 

l) Coordenadores no Parceiro: 

Titular:

Auxiliar (opcional):
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2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ETAPA / FASE META 1 ATIVIDADES 
INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO

Unidade Quantidade Início Término

ETAPA / FASE META 2 ATIVIDADES 
INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO

Unidade Quantidade Início Término

ETAPA / FASE META 3 ATIVIDADES 
INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO

Unidade Quantidade Início Término

ETAPA / FASE META 4 ATIVIDADES 
INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO

Unidade Quantidade Início Término

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nome
Instituição

(vínculo
empregatício)

Matrícula,
SIAPE ou

CPF

Função
no

projeto

Carga
Horária de
dedicação

 Remuneração 

Tipo da
Remuneração

(Bolsa,
Retribuição

Pecuniária ou
Consultoria)

*Metas /
Atividades

Valor Duração

O  presente  Plano  de  Trabalho  se  remete  às  todas  regras,  condições  e  informações

constantes  no  neste  Contrato  pactuado  entre  a  UNILA  e  o/a  PARCEIRO,  em

_____/_____/______.

Foz do Iguaçu, (PR), XX de XXXX de 201X.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA 

XXXXXXXXXXXXXXX

___________________________________ ______________________________________
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Nome
Cargo
SIAPE

Nome
Representante: 

Cargo
 

___________________________________
Nome 

Coordenador(a) do Plano
Cargo
SIAPE

_____________________________________
Nome

Coordenador(a) do Plano
Cargo 

 

 


