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hot news

Parque Tecnológico da UFRJ abre  
chamada pública para novas empresas

EmprEsas saídas há menos 
de um ano de incubadoras de todo 
o país terão desconto de 50% nos 
primeiros 24 meses de contrato 
caso queiram se candidatar a um 
espaço no parque Tecnológico da 
Universidade Federal do rio de 
Janeiro (UFrJ), que abriu edital 
para instalação de novas empresas, 
no formato de Chamada pública 
com validade por um ano (até 
1/10/2016), podendo ser renovado.

Estão sendo oferecidos 808 m2 
para ocupação de até 16 salas e  
377 m2  de dois galpões (para aque-
las que necessitem de uma estru-
tura para laboratório e/ou de uma 
planta-piloto). são candidatas em 
potencial as empresas que atuam na 
área de pesquisa e desenvolvimen-
to, organizações sem fins lucrativos 
e demais companhias que mante-
nham ou pretendam estabelecer 
parcerias em pesquisa, desenvolvi-
mento e Inovação com a UFrJ. 

as empresas serão classificadas 
de acordo com as seguintes moda-
lidades e portes, com base na re-
ceita operacional bruta, conforme 
os seguintes critérios estipulados 
pelo BNdEs: 1) micro, pequenas e 
médias empresas: receita operacio-
nal bruta anual menor ou igual a 
r$ 90 milhões; 2) média-grande e 
grande empresas: receita operacio-
nal bruta anual maior que r$ 90 
milhões.

Os valores do metro quadrado 
para o prédio em formato de salas 
comerciais e para galpões estão 
disponíveis no site www.parque.

ufrj.br. dentro deste custo opera-
cional, além da oferta da infraes-
trutura urbanística, as empresas 
terão acesso a serviços de assesso-
ria de gestão de negócios, comu-
nicação, ampliação de networking 
e articulação corporativa (integra-
ção das empresas com universida-
de e entre empresas de pequeno 
porte com grandes, dos setores em 
que atuam). as médias-grandes e 
grandes empresas que se inte-

ressarem pelo espaço somente 
poderão ocupar área de até  
400 m2 de extensão.

as interessadas devem apre-
sentar documentação e proposta 
descritas na Chamada pública. as 
propostas serão qualificadas pela 
Comissão de avaliação do Con-
selho diretor do parque, formada 
por representantes da UFrJ e da 
Fundação Coppetec, instituição 
gestora do parque.    

Companhias de micro, pequeno e médio porte terão prioridade 
para ocupar até 16 salas e dois galpões.
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APós 20 ANos à frente do Parque e 
da Incubadora de Empresas da Coppe/
UFRJ, Mauricio Guedes, idealizador 
desse empreendimento emblemáti-
co, passa o bas-
tão ao professor 
José Carlos Pinto, 
que tomou posse 
como diretor exe-
cutivo no dia 16 
de novembro. Ele 
tem a missão de 
conduzir o relacionamento entre as 
46 empresas instaladas no Parque, a 

Universidade e demais agentes pro-
motores de inovação e empreende-
dorismo, além de atrair novos atores 
para o ambiente.

Mestre e doutor em Engenharia Quí-
mica pela Coppe/UFRJ, Pinto é pro-
fessor titular da UFRJ, onde ingressou 
como docente no Programa de Enge-
nharia Química da Coppe (1992). Com 
pós-doutorado na área de reatores quí-
micos (2000), ele foi diretor de Pesquisa 
e Desenvolvimento da Coppe (2013 a 
2015) e da Fundação Coppetec (2011 a 
2015). Desde setembro de 2015 ocupava 
a diretoria de Assuntos Acadêmicos da 
instituição.    

Sob novo comando


