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TERMO DE USO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO
DE INOVAÇÃO – INOVUERJ

 1. ACEITAÇÃO DOS TERMOS DE USO
 1.1. O Departamento de Inovação,  INOVUERJ, da  UNIVERSIDADE

DO  ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO  –  UERJ,  CNPJ  nº
33.540.014/0001-57, estabelecida nesta Cidade, com sede na Rua
São Francisco Xavier, n° 524, CEP 20550-013 – Maracanã, criado
pelo  Ato  Executivo  de  Decisão  Administrativa  AEDA
019/REITORIA/2012 e regulamentado pelo Ato Executivo de Decisão
Administrativa AEDA 050/REITORIA/2012,  fornece ao  servidor da
Universidade (professor  ou técnico administrativo),  sujeito  aos
Termos  de  Uso  abaixo,  acesso  a  informação,  a  orientação,  ao
registro  da  propriedade  intelectual  e  o  acompanhamento  dos
procedimentos  de  proteção,  negociação  e  transferência  de
tecnologia,  disponíveis  físicos  e  virtuais,  através  do  site
http://www.inovuerj.sr2.uerj.br/  e  por  meios  eletrônicos  de
transmissão à distância de dados via Internet e Celular.

 1.2. As  informações  fornecidas  pelo  servidor  da  Universidade
(professor  ou  técnico  administrativo) são  de  sua
responsabilidade.  Desse  modo,  o  servidor  da  Universidade
(professor  ou  técnico  administrativo) obriga-se  a  rever  esse
TERMO  DE  USO  de  tempos  em  tempos,  restando  claro  que  se
subordina à aceitação do TERMO DE USO vigente no momento de
seu  acesso  ou  faz  uso  dos  serviços  disponibilizados  pelo
Departamento de Inovação, INOVUERJ.

 1.3. Ao  preencher  o  formulário  disponível  no  site
http://www.inovuerj.sr2.uerj.br/,  assim  como  se  aceitou  que  o
INOVUERJ  proceda  o  registro,  o  acompanhamento  dos
procedimentos  de  proteção,  negociação  e  transferência  de
tecnologia,  o  servidor  da  Universidade  (professor  ou  técnico
administrativo) declara que leu e concordou expressamente com a
versão mais recente  do Termo de Uso,  fato  este  que o vinculará
automaticamente  às  regras  aqui  contidas  e  qualquer  de  suas
alterações futuras.

 1.4. O presente TERMO DE USO poderá sofrer alterações, edições,
adições,  parciais  ou  integrais,  cabendo  ao  USUÁRIO  visitá-los
rotineiramente  de modo a tomar integral  conhecimento  das novas
disposições e regramentos.

 2. DA CESSÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
 3. O  servidor da Universidade (professor ou técnico administrativo)

cede  a  titularidade  de  direitos,  títulos  e  interesses  sobre  a  Obra
Intelectual, Personagem, Programa de Computador, Logotipo, Desenho
Industrial,  Topografia  de  Circuitos  e/ou  Sinal  Nominativo  para  a
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –  UERJ,  que
poderá exercer todos os direitos patrimoniais a ele relativos, através do
Departamento  de  Inovação,  na  forma  da  Lei  nº  9.610/98,  da  Lei  nº

Rua Saão Francisco Xavier, 524 - Preédio Anexo - Teérreo CEP: 20550-900 - Maracanaã  - Rio de
Janeiro - RJTel.: (21)2334-0017   |   www.uerj.br/inovuerj   |   inovuerj@sr2.uerj.br

http://www.inovuerj.sr2.uerj.br/


UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUB-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO
ESCRITÓRIO DE PROPRIEDADE INTELECTIAL

9.279/96  e  demais  legislação  correlata,  incluído,  mas  não  limitada  a
efetivar o registro perante órgãos públicos necessários para a efetivação
da proteção jurídica, tais como a Biblioteca Nacional, a Escola de Belas
Artes e o Instituto  Nacional  da Propriedade Industrial  (INPI),  Agência
Nacional  do  Cinema  (ANCINE),  dentre  outros,  bem  como  realizar
quaisquer alterações que venham a ser consubstanciadas em futuras
atualizações, modificações ou derivações. 

 4. O  servidor da Universidade (professor ou técnico administrativo)
está  ciente  que,  ocorridas  modificações  na  Obra  Intelectual,
Personagem,  Programa  de  Computador,  Logotipo  e/ou  Sinal
Nominativo, não poderá reclamar autoria em relação a qualquer parte
modificada, bem como, quaisquer direitos ou reivindicações patrimoniais
que porventura a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
–  UERJ vier  a  obter,  nem  será  devido  qualquer  pagamento  por
exploração  e  aperfeiçoamentos  ulteriores  realizada  pela
UNIVERSIDADE  DO  ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO  –  UERJ ou
terceiros autorizados pela  UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO – UERJ, respeitando os limites estabelecidos pelo Decreto nº
2.553, de 16 de abril de 1998 e a Deliberação da Reitoria nº 057 de 19
de  dezembro  de  2003  que  regulamentam  os  direitos  e  obrigações
relativos à propriedade industrial.

 5. No  caso  de  licenciamento  da  Propriedade  Intelectual  para  outra
Instituição de Ensino ou Sociedade Empresária, a UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ receberá o percentual de 5%
(cinco por cento), previsto no artigo 13, da Lei nº 10.973/2004, do ganho
econômico  ou  de  remuneração  ou  quaisquer  benefícios  financeiros
resultantes  da  exploração  direta  ou  por  terceiros  da  Propriedade
Intelectual, sem qualquer restrição quanto à forma, tempo ou lugar.

 6. O  servidor da Universidade (professor ou técnico administrativo)
confirma  que  a  referida  obra  decorreu  de  sua  criação  intelectual,
atendendo assim aos critérios  de  originalidade e  novidade,  conforme
exigidos pelas Leis da Propriedade Intelectual.

 7. O  servidor da Universidade (professor ou técnico administrativo)
confere pleno consentimento a autorização para que seja concedido em
nome da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
o  título  correspondente,  a  ser  requerido  no  Brasil  ou  no  exterior,
reivindicando ou não a prioridade do pedido brasileiro.

 8. DO SIGILO
 9. Pelo presente Termo, todos os envolvidos no Departamento de Inovação

se obrigam a manter  o  mais  absoluto  sigilo,  ou  seja,  a  não  revelar,
reproduzir,  utilizar  ou  dar  conhecimento,  em  hipótese  alguma,  a
terceiros, de dados, informações científicas ou materiais obtidos sobre
pesquisa desenvolvida pelo  servidor da Universidade (professor ou
técnico administrativo).

 10. Todos os envolvidos no Departamento de Inovação se obrigam a
manter  sigilo,  todo  e  qualquer  desenvolvimento,  tanto  escrito  como
verbal, ou, por qualquer outra forma, de todos os dados, informações
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científicas  e  técnicas  e,  sobre  todos  os  materiais  obtidos  com  sua
participação,  podendo  incluir,  mas  não  se  limitando  a:  técnicas,
desenhos,  cópias,  diagramas,  fórmulas,  modelos,  amostras,
fluxogramas,  croquis,  fotografias,  plantas,  programas  de  computador,
discos, disquetes, processos, projetos, dentre outros;

 11. DA RELAÇÃO COM TERCEIROS DURANTE O PROJETO
 11.1. A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ

não  tem  nenhuma  responsabilidade  e  relação  obrigacional  do
convênio de cooperação técnica ou termo de parceria assinador pelo
servidor da Universidade (professor ou técnico administrativo).

 11.2. O  servidor  da  Universidade  (professor  ou  técnico
administrativo) é  o  único  responsável  pelas  atividades  a  serem
executadas  pelos  partícipes  do  Projeto  que  consistirão  em
desenvolvimento  de  programas;  projetos  de  pesquisa,
desenvolvimento e de inovação; prestação de serviços tecnológicos;
cursos, conferências e seminários, bem como atividades culturais.

 11.3. O  servidor  da  Universidade  (professor  ou  técnico
administrativo) é  o  único  responsável  pelo  desenvolvimento  de
programas, projetos de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação;
para  a  prestação de serviços tecnológicos;  para  o intercâmbio  de
informações  técnico-científicas  e  de  professores,  pesquisadores,
alunos e pessoal técnico; para a realização conjunta de atividades de
ensino e treinamento,  cursos,  conferências e seminários;  de onde
possam surgir alguma Propriedade Intelectual.

 11.4. O  servidor  da  Universidade  (professor  ou  técnico
administrativo) é o responsável pelos acordos de participação dos
envolvidos nos projetos,  onde as obrigações serão específicas  de
acordo com as atividades a serem desenvolvidas.

 11.5. Quando a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
UERJ tiver procedido o registro da Propriedade Intelectual junto ao
Órgão de Registro,  e o  servidor da Universidade (professor ou
técnico  administrativo) vier  a  produzir  novos  projetos  sobre  a
Propriedade  Intelectual  já  registrada,  se  obriga  a  comunicar  à
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ.

 12. DISPOSIÇÕES GERAIS
 12.1. A não exigência, por qualquer uma das partes, do cumprimento

de  qualquer  cláusula  ou  condição  estabelecida,  será  considerada
mera tolerância,  não implicando na sua novação,  e  tão pouco na
abdicação do direito de exigi-la no futuro, não afetando a validade
deste instrumento e quaisquer de suas condições.

 12.2. Na hipótese de qualquer uma das disposições deste contrato vir a
ser  considerada  contrária  à  lei  brasileira,  por  qualquer  autoridade
governamental  ou  decisão  judicial,  as  demais  disposições  não
afetadas  continuarão  em  vigor  e  as  partes  deverão  alterar  este
instrumento de forma a adequá-lo a tal lei ou à decisão judicial.

 12.3. O presente Termo de Uso será interpretado e regido conforme a
legislação brasileira e aplicado em todo território nacional.
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 12.4. Estes  Termos  de  Uso  rege  a  relação  entre  o  servidor  da
Universidade  (professor  ou  técnico  administrativo) e  a
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ.

 12.5. As partes elegem o foro da Comarca da Capital,  localizado na
Cidade do Rio de Janeiro,  Estado do Rio de Janeiro,  para dirimir
eventuais  dúvidas  ou  controvérsias  decorrentes  do  presente
Contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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