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GESTÃO DO PARQUE

A conquista do certificado Self Audit na categoria Prata, o 
lançamento do Planejamento Estratégico do Parque 2016-
2045, a aprovação das Políticas de Sustentabilidade e de Apoio 
e Patrocínio foram os instrumentos de gestão que mereceram 
destaque em 2017.

Em 2017 o Parque Tecnológico participou do programa Self Audit 
da Assessoria de Gestão da Qualidade (Coppe-Q) da Coppe/UFRJ. 
Por meio deste programa, as instalações são certificadas pela 
Coppe-Q com base nas normas da International Organization 
for Standardization (ISO), agrupadas da seguinte forma: NBR ISO 
9001:2015 (qualidade), NBR ISO 14001:2015 (normas ambientais), 
BS OHSAS 18001:2007 (segurança e saúde no trabalho). O 
principal desdobramento desta participação foi a conquista da 
certificação na categoria Prata, resultado da implantação de um 
sistema de gestão da qualidade, NBR ISO 9001:2015, cujo escopo 
é a elaboração do Relatório de Sustentabilidade. 

No final de março, a Política de Sustentabilidade do Parque foi 
aprovada pelo Conselho Diretor, reafirmando o compromisso 
de construir uma sociedade socialmente justa, ambientalmente 
responsável, respeitadora da diversidade e livre de todas as 
formas de opressão ou discriminação de classe, gênero, etnia ou 
nacionalidade.

Em abril, o Planejamento Estratégico para os próximos 30 anos 
de atividades foi lançado publicamente. Trata-se de um projeto 
ambicioso que estabeleceu as linhas de atuação e prioridades, 
além de redefinir os conceitos de visão, missão e valor da 
instituição. Dinamismo, diversidade e protagonismo foram as 
principais metas e atributos de longo prazo estabelecidos para 
garantir a perenidade e sucesso do Parque como empreendimento 
de inovação relevante para o Rio de Janeiro e o país (G4-56).

Em novembro, o Conselho Diretor aprovou a Política de Apoio 
e Patrocínio do Parque, que orientará, a partir de 2018, as 
ações de investimento social a programas, projetos e ações. 
Pretende-se com isso estimular a cooperação entre universidade, 
empresas e sociedade, visando à produção de ciência, tecnologia 
e inovação para a superação de desafios sociais, econômicos 
e ambientais. Além disso, a ação tem como objetivo fortalecer 
institucionalmente o Parque Tecnológico por meio da promoção 
de interações interdisciplinares entre as comunidades da UFRJ (de 
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forma mais ampla e incluindo os entes residentes no Parque) e do 
Parque Tecnológico (de forma mais estrita).

Para transformar estas políticas e o planejamento em ações 
efetivas, o Parque, em 31 de dezembro de 2017, contava com 
um quadro funcional de 48 funcionários, (G4-9) organizados em 
uma Direção Executiva, seis gerências e uma assessoria jurídica. 
Do total, 92% trabalham em período integral e tem contrato 
permanente. O restante faz parte do quadro de trabalhadores 
temporários, com jornada de até 30 horas semanais (G4-10). 

Completam o time do Parque outros 25 funcionários4  terceirizados 
(G4-9, G4-10), que atuam nas áreas de segurança patrimonial e 
paisagismo e que são ligados a contratos de prestação de serviços.

GESTÃO DE PESSOAS

Uma das ações estratégicas do Planejamento Estratégico do 
Parque - 2016-2045 é o desenvolvimento de pessoas. Até o final 
de 2017, o Parque não possuía uma política sistematizada para 
essa ação, embora tenha realizado um conjunto de atividades 
relacionadas ao tema, que serão explicitadas, mais a diante, no 
item “Engajamento de pessoas”. Neste contexto, em 2018 o Parque 

Organograma por áreas do Parque

  

4 A aferição dos dados refere-se a 31 de dezembro de 2017.
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pretende desenvolver uma política de gestão de pessoas que 
abarcará uma política de cargos e salários e de engajamento do 
seu corpo próprio de funcionários, de acordo com as orientações 
da Fundação COPPETEC.

Para abordar o tema da gestão de pessoas, apresenta-se a seguir o 
perfil dos funcionários da Administração do Parque e o programa 
de qualidade de vida desenvolvido para sua comunidade 
(funcionários da administração e demais públicos que frequentam 
o Parque, entre eles, funcionários das empresas residentes e 
servidores da UFRJ).

Perfil dos funcionários da administração do 
Parque em dezembro de 2017 
(G4-10)

Ao longo do ano de 2017 o Parque contou com 73 funcionários (48 
próprios e 25 terceirizados) (G4-9, G4-10).

Para aumentar a transparência e fidelidade à realidade do dia-
a-dia de trabalho no Parque, optamos por contabilizar, a partir 
de 2016, a quantidade de funcionários terceirizados lotados 
na administração do Parque. Em 31 de dezembro de 2017, a 
organização contabilizava 48 funcionários próprios (29 mulheres 
e 19 homens), 25 terceirizados (todos homens) e um bolsista 
voluntário. 

Em 31 de dezembro de 2016, o número total de funcionários era 
o mesmo, tanto no que diz respeito ao quadro próprio quanto 

                                                          Funcionários por gênero (valor total/percentual)
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ao quadro de terceirizados. No entanto, devido à rotatividade de 
pessoas entre os postos já existentes, o número de funcionários 
próprios do sexo feminino aumentou em 16% (4 mulheres). 

No que tange a discussão sobre gênero, analisando o número de 
funcionários próprios do Parque, é possível observar que 40% dos 
trabalhadores são mulheres. Deste total, 17% ocupam cargos de 
gerência e coordenação. Entre os homens (que representam 60%), 
o percentual de ocupação para esses cargos é de 10%5.

A taxa de rotatividade6, em 2017, foi de 14%, com a entrada de 
três homens e quatro mulheres e o desligamento de seis homens 
e uma mulher. Das pessoas que ingressaram, duas foram para 
novas funções (G4-LA1). As demais contratações foram destinadas 
à substituição de funções pré-existentes.

Funcionários que saíram do Parque em 2017  (G4-LA1)

Funcionários que entraram no Parque em 2017 (G4-LA1)

5   Em 2017 houve uma reformulação no método de aferição destas informações. Se aplicada a nova 
metodologia, o dado referente a homens que ocupavam cargos de gerência e coordenação em 2016 
(23%) passa a ser 9%. (G4-22)
6  Com relação ao valor da taxa de rotatividade relativa a 2016 informada no relatório do ciclo anterior, 
foi informado um valor de R$ 4,6%. A análise do dado estava correta, porém o valor real era de 17%.
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Funcionários por tipo de contrato

Do total de funcionários da Administração do Parque, incluídos os 
dos quadros próprio e terceirizado, 58% são celetistas contratados 
pela Fundação COPPETEC e 34% são terceirizados para atuar nas 
funções de segurança e manutenção de paisagismo. 

Funcionários por faixa etária7 

A média de idade dos funcionários próprios do Parque é de 39 
anos (dois anos a mais que em 2016), com idades variando de 22 
a 66 anos. 

Funcionários por tipo de contrato

                                                        Funcionários por  faixa etária

7   Os dados disponibilizados referem-se apenas aos funcionários próprios do Parque.
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Funcionários por região de moradia8 

Analisando a distribuição geográfica dos funcionários próprios 
do Parque, verifica-se que 48% moram em bairros da Zona Norte 
(sendo 4 moradores da Maré e 2 da Vila Residencial, comunidades 
populares localizadas no entorno).

Funcionários por Formação Acadêmica9 

Ao analisar o nível de escolaridade dos funcionários próprios da 
Administração do Parque, constata-se que 61% (32) possuem for-
mação técnica, graduação ou pós-graduação e que 29% possuem 
o ensino médio completo. Além disso, ressalta-se que 35% (17) do 
total das pessoas que trabalham na administração do Parque são 
oriundas da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

⁸  Os dados disponibilizados referem-se apenas aos funcionários próprios do Parque.
9  Os dados disponibilizados referem-se apenas aos funcionários próprios do Parque.
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Tempo médio de treinamento por funcionário 

(G4-LA9)

Os funcionários próprios do Parque são incentivados a buscarem 
cursos, capacitações e pós-graduações, para aprimoramento de 
suas carreiras. Em 2017, 7 funcionários foram beneficiados com os 
treinamentos, contabilizando 1312 horas de atividades. A média de 
horas por funcionário foi de 187, sendo 143 horas para os homens 
e 221 horas para as mulheres. 

                                                           Funcionários por Formação Acadêmica

                                                     Tempo médio em horas de treinamento por funcionário
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Funcionários por variação da proporção do salário mais 
baixo, discriminado por gênero, comparado ao salário 
mínimo 

(G4-EC5)

Se comparado ao salário mínimo vigente em 2017 (R$ 937), o 
menor salário praticado no Parque foi de R$ 1169,00 (25% acima do 
mínimo). Esta informação vale para ambos os gêneros.

Qualidade de vida no Parque

Estudar, trabalhar, divertir-se, cuidar da saúde e construir novas 
redes de contato com a certeza de que o tempo de vida investido 
está sendo bem aplicado é o que entendemos como “qualidade de 
vida” no Parque Tecnológico da UFRJ. Por isso, em 2017 o processo 
de humanização do Parque foi intensificado. A seguir, apresentamos 
as ações desenvolvidas.

PROGRAMA PARQUE VERDE

Responsável pela permanente ação de conservação da 
biodiversidade do Parque, o Programa Parque Verde tem como 
objetivo melhorar o microclima do ambiente, preservar os recursos 
naturais, contribuir para a diminuição do aquecimento global e 
proporcionar um ambiente de convivência e aproximação com a 
natureza, fornecendo sensação de bem-estar e saúde.

Em 2017,
 a comunidade Parque 

plantou 37 mudas de 
árvores nativas 

no seu território.

Fotografia: Jady Louise

Fotografia: Jady Louise

Fotografia: Jady Louise Fotografia: Beatriz Corrêa

Fotografia: Beatriz CorrêaFotografia: Beatriz Corrêa
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Fotografia: Beatriz Corrêa

Fotografia: Beatriz Corrêa

O programa é composto pelo projeto paisagístico do Parque, que 
é retroalimentado pelos seguintes projetos: Semana do Meio 
Ambiente, Horto do Parque, Dia da Árvore e Feira Agroecológica 
da UFRJ.

A Semana do Meio Ambiente, que ocorre anualmente desde 
2014 na primeira ou segunda semana de junho, foi criada para 
comemorar o dia Mundial do Meio Ambiente. Em 2017 ela foi 
constituída pela seguinte programação: 

Fotografia: Beatriz Corrêa

Fotografia: Beatriz Corrêa
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O Horto do Parque atende às necessidades e demandas internas 
de produção e paisagismo das áreas verdes de todo o Parque, 
consolidando-se como o principal fornecedor de mudas e de 
terra adubada do Parque (produzida por meio da compostagem 
de resíduos de podas). Em 2017, com a inauguração da horta 
comunitária, começou-se a produzir alface, rúcula e temperos, que 
são destinados aos próprios voluntários responsáveis pelo plantio 
e manutenção da atividade.

No Brasil, o dia da árvore é comemorado em 21 de setembro, às 
vésperas da entrada da primavera. Para ressaltar a importância 
das árvores para a retenção do excesso do dióxido de carbono, o 
Parque passou a celebrar o Dia da Árvore. O evento, que teve sua 
primeira edição em 2017, contou com o plantio de 22 mudas de 
árvores da espécie Ipê.

A Feira Agroecológica da UFRJ é um projeto de extensão 
universitária que envolve agricultores, artesãos, estudantes, 
professores da UFRJ, a Agência UFRJ de Inovação, a Divisão 
de Integração Universidade/Comunidade – DIUC/PR5 e a 
Administração Central da UFRJ. Reúne na UFRJ, toda quinta-
feira, agricultores e cooperativas do estado do Rio de Janeiro que 
comercializam produtos agroecológicos cultivados pelo sistema 
de agricultura familiar, fazendo do Parque Tecnológico e de outras 
unidades da UFRJ um polo de consumo e venda direta desses 
produtos. O Parque participa do circuito da Feira Agroecológica da 
UFRJ desde dezembro de 2016.

Fotografia: Paula BritoFotografia: Paula Brito Fotografia: Paula Brito
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Em 2017, a 27ª Conferência Anprotec, teve como sede a Cidade 
do Rio de Janeiro e o Parque Tecnológico da UFRJ foi o organizador 
local. O tema do evento foi “Inovação e Empreendedorismo 
Transformando Cidades”. A Conferência, que teve um público 
de 800 pessoas vindas de todos os estados do Brasil e de países 
estrangeiros, contou com uma atividade para neutralização de 
carbono. A ação foi realizada pelo Parque Tecnológico em parceria 
com a Fluxo Consultoria, empresa júnior da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro.

A iniciativa teve como objetivo calcular e neutralizar a emissão 
de carbono gerada com o transporte dos participantes e a 
energia utilizada durante a conferência. Segundo dados da 
Fluxo Consultoria, o evento emitiu 205,62 toneladas de CO2 
equivalente, que serão neutralizados em 10 anos a partir do 
plantio de 1234 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. 
Durante o evento foram doados 1000 envelopes com sementes 
para os participantes e 144 sementes foram plantadas no local. 
Estas sementes encontram-se nas estufas do Horto do Parque e 
serão plantadas na Cidade Universitária assim que estejam aptas 
para o plantio.

Outro aspecto que merece destaque é que a implantação do 
Programa Parque Verde estimulou o retorno de aves e mamíferos 
da fauna brasileira para o território do Parque. Este fato contribui 
ainda mais para a compreensão de que a revitalização urbanística 
de áreas antes degradadas também faz parte da missão 
institucional dos ambientes de inovação. 

A Fluxo Consultoria 
é uma empresa 

júnior da UFRJ que 
realiza projetos 

de consultoria em 
engenharia para 
a sociedade em 

geral. Os alunos são 
oriundos, em sua 

maioria, dos cursos da 
Escola Politécnica e da 

Escola de Química da 
Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. 
Todas as atividades 

são realizadas sob 
a supervisão dos 

professores da UFRJ 
e com a mentoria de 

grandes empresas do 
mercado.

Conferência Anprotec
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ENGAJAMENTO DE PESSOAS

A existência de um Parque Tecnológico de sucesso pressupõe 
uma comunidade comprometida com o local, ativa e conectada 
globalmente. Quando as pessoas se identificam com um local, com 
um projeto ou até mesmo com uma ideia e trabalham de alguma 
maneira para o seu fortalecimento, pode-se dizer que existe 
engajamento dessas pessoas. 

Nesse sentido, ao longo de 2017, o Parque criou uma série de 
ações de engajamento e manteve outras já realizadas nos anos 
anteriores. As principais ações realizadas foram:

Fotografia: Jady Louise



Fotografias: Jady Louise
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Fotografias: Beatriz Corrêa
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 10  Apenas os funcionários da administração do Parque.
 11  Apenas os funcionários da administração do Parque.

Fotografias: Beatriz Corrêa
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Fotografias: Beatriz Corrêa
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Mobilidade 

O Programa Parque Mobilidade visa facilitar o deslocamento das 
pessoas entre o Parque, a Cidade Universitária e as suas conexões 
com a cidade do Rio de Janeiro. 

O transporte gratuito para o deslocamento de pessoas e o início 
da implantação do transporte aquaviário no Parque são as ações 
que integraram o programa em 2017.

Em termos de transporte gratuito, foram utilizadas as seguintes 
modalidades: 

Fotografia: Jady Louise
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Em 2016 foi realizado um estudo de viabilidade para a implantação 
do transporte aquaviário no Parque. Avançamos, em 2017, na 
construção do edital para lançamento do serviço. A meta é, em 
2018, licitar e implantar o sistema de transporte aquaviário, 
projeto estratégico para o Parque Tecnológico da UFRJ.

GESTÃO FINANCEIRA DO PARQUE

A gestão financeira do Parque Tecnológico compreende um 
conjunto de ações e procedimentos administrativos que visam 
maximizar os resultados econômicos e financeiros da organização. 
Essa gestão é feita por uma fundação de apoio à universidade, a 
Fundação COPPETEC, que atua enquanto entidade gestora nos 
moldes do que dispõe a Lei nº 8.958/94, que disciplina a atuação 
de tais Instituições. 

As fontes de recursos do Parque são provenientes de quatro 
modalidades: cessão de uso dos prédios compartilhados; taxa de 
serviço de terrenos; taxas de serviços dos prédios compartilhados 
e fomento. 

Frequência Mensal da Jardineira Elétrica
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A distribuição dos recursos que custeiam os serviços e as 
operações do Parque em 2017 se deu conforme as informações 
apresentadas no gráfico a seguir (G4-9).

O Parque também gera recursos financeiros com a cessão de 
terrenos. Conforme previsto no processo de criação do Parque, 
estes recursos são repassados integralmente para a administração 

Fonte de Recursos Parque Tecnológico - 2017

12   Os recursos da modalidade fomento foram provenientes da FINEP (Financiadora de Estudos e Proje-
tos) e são utilizados de acordo com o projeto aprovado.
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da UFRJ, configurando uma fonte extra de receitas para a 
universidade. De 2009 até 2017 foram repassados para a UFRJ os 
seguintes recursos13:

Para o ano de 2017, uma das metas perseguidas pelo Parque 
foi a de reduzir os custos operacionais por meio da revisão 
dos contratos dos prestadores de serviços. A atividade foi 
bem-sucedida, considerando que os contratos de serviços 
voltados para as atividades de segurança, manutenção urbana, 
paisagismo e mobilidade tiveram seus valores reduzidos em 
17%, sendo o segundo ano seguido de redução dos custos de 
prestação de serviços. O aumento do custo de pessoal foi devido 
principalmente a correções salariais, depois de dois anos seguidos 
de dissídios próximos de zero.

O resultado financeiro do Parque no ano de 2017 foi positivo 
em R$ 3.889.048,46, refletindo o aumento da taxa de ocupação 

Receitas cessão de uso do solo

13   Não dispomos da informação atualizada do valor da concessão de uso das grandes empresas paga 
diretamente a UFRJ. Para fins de atualização, utilizamos o índice do IGP-M acumulado ao final de cada 
ano, conforme previsão contratual.
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do Parque e o esforço de redução dos custos operacionais. Em 
31 de dezembro de 2017 o projeto do Parque contava com R$ 
2.131.980,68 para investimentos em infraestrutura e projetos e 
gastos de contingência. 

Para o ano de 2018, a meta continua sendo a redução de custos. 
No entanto, agora serão priorizados os dispêndios com as 
concessionárias.

GESTÃO DE ECOEFICIÊNCIA DO PARQUE 
(G4-14)

O Parque vem promovendo a redução dos impactos ambientais e 
de consumo de recursos naturais (consumo energético e hídrico, 
destinação correta e reutilização de resíduos sólidos) por meio 

Custos Operacionais do Parque em 2016 e 201714  (G4-EC1)

14  Em virtude do ajustamento da ferramenta de acompanhamento da gestão financeira do Parque, esta-
mos retificando os dados referentes ao ano de 2016. (G4-22)
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do programa Parque Ecoeficiente. Apresentamos, a seguir, os 
resultados desse programa.

Energia (G4-EN3)

A energia consumida pelo Parque Tecnológico da UFRJ é de fonte 
elétrica e conta com o abastecimento da concessionária Light. A 
metodologia utilizada para mensurar o consumo dos prédios do 
Parque (prédios de acesso, da administração, CETIC15  e MP16) e 
da iluminação pública foi ajustada em 201717  (G4-22) e passou a 
ser feito por uma ferramenta de controle mensal com curvas de 
desempenho.  

Em 2017, o consumo dos prédios da Administração do Parque 
foi de 625.661 kW/h, registrando um aumento de 7% no 
consumo, quando comparado ao ano anterior. Esse aumento é 
justificado pelo aumento da taxa média de ocupação dos prédios 
compartilhados, superior ao aumento do consumo. O dado, no 
entanto, impõe que ações sejam formadas para manter a trajetória 
decrescente do consumo de energia.

Consumo de energia dos prédios da Adm. do Parque em kW/ano

15  Centro de Excelência em Tecnologia da informação e comunicações (CETIC) – Prédio compartilhado ou 
multiusuário que abriga as seguintes pequenas e médias empresas em 2017: Aquafluxus, GPE, Manserv, 
Mobicare, Neopath, PROMEC, Twist, Festa4, FoodDivine, Physiconnect, SPL, Umclub e Xemex; além do 
Hub de Inovação na UFRJ.
16  Modulo de Prototipagem (MP) – Prédio compartilhado ou multiusuário dedicado a abrigar pequenas 
e médias empresas que necessitam de espaço para prototipagem. As empresas abrigadas no MP são:  
Pam Membranas, GE Suez, Stratura, Petrobras e OceanPact.
17  Em virtude do ajustamento da ferramenta de acompanhamento e da inclusão da Iluminação pública 
no reporte, estamos retificando os dados de 2014, 2015 e 2016. (G4-22)
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As empresas de grande porte do Parque que informaram os 
dados de energia18  tiveram um consumo, em sua totalidade, de 
7.171,392 Megawatt-hora, apresentando uma média de redução 
de consumo de 12% no ano. 

Água (G4-EN8 e G4-EN10)

O Parque recebe abastecimento de água da empresa CEDAE/
RJ. A metodologia utilizada pela Administração do Parque para 
mensuração do consumo dos seus prédios próprios (prédio de 
acesso, da administração, CETIC e MP) é o acompanhamento diário 

8  As grandes empresas que forneceram os dados sobre o consumo de energia foram: Vallourec, Super-
pesa, TechnipFMC, Dell EMC, Siemens, Halliburton e Tenaris. Não forneceram dados: Baker Hughes, GE, 
L´Óréal, Petrobras e Schlumberger. 
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do consumo por meio de medidor próprio, em comparação com o 
registro enviado pela concessionária.

Em 2017, o consumo dos prédios da administração do Parque foi 
de 2.850 m³, registrando um aumento em 17% no consumo19 

 se comparado ao ano anterior. Esse aumento, assim como o 
do consumo de energia, pode ser justificado pelo aumento da 
taxa média de ocupação dos prédios compartilhados, além da 
condução do projeto Horto do Parque. O dado, no entanto, impõe 
que ações sejam tomadas para manter a trajetória de redução do 
consumo de água.

As empresas de grande porte do Parque que informaram os dados 
de consumo de água20  contabilizaram, no total, 18.936,9 m³, 
apresentando uma média de redução de 19% no ano.

Consumo de água dos prédios da Adm. do Parque em m³

19  Em virtude do ajustamento da ferramenta de acompanhamento de consumo de água e da revisão dos 
dados dos anos anteriores, estamos retificando os dados de 2014, 2015 e 2016. (G4-22)
20 As grandes empresas que forneceram os dados de energia foram: Vallourec, Superpesa, TechnipFMC, 
Dell EMC, Siemens, Halliburton e Tenaris. Não forneceram dados: Baker Hughes, GE, L´Óréal, Petrobras e 
Schlumberger.
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Descarte de efluentes e resíduos 
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Comparando 2017 com o ano anterior, verifica-se que 
em maio e de agosto a dezembro houve um aumento 
do número de container coletados no Parque. Em 
maio houve um aumento sistemático de produção de 
resíduos em duas empresas residentes. Em agosto, a 
AMBEV iniciou suas atividades e em setembro o Parque 
passou abrigar temporariamente as Pró-Reitoria de 
Planejamento, Desenvolvimento e Finanças (PR3), 
Pró-Reitoria de Pessoal (PR4), Pró-reitoria de Extensão 
(PR5), e Pró-Reitoria de Gestão e Governança (PR6), 
em virtude do incêndio sofrido pelo prédio da reitoria 
nesse ano.
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Diagnóstico das necessidades, cursos de capacitação, 
campanha de eletrônicos, divulgação de materiais, 
planejamento e aquisição da infraestrutura 
possibilitaram a exitosa implantação da coleta seletiva 
baseado em uma metodologia participativa. Em 
cinco meses, foram destinados 273,60Kg de resíduos 
recicláveis de diversas tipologias para cooperativas 
de catadores, cumprindo o decreto 5940/06, as 
diretrizes da Comissão Recicla UFRJ e a Política de 
Sustentabilidade do Parque, como pode ser visto no 
gráfico a seguir.

O Laboratório de 
Ecologia Aplicada 

da UFRJ (LEA) 
está situado no 

Departamento de 
Ecologia do Instituto 
de Biologia da UFRJ 

desde 1980. Atua 
ativamente no campo 

de conservação/
preservação de 

ecossistemas para 
a proteção e gestão 

da biodiversidade 
e recursos naturais, 

desenvolvendo 
pesquisas em torno 

dos processos 
ecológicos na sua 

interface com 
o homem e a 

sociedade.

Dados fornecidos pelo Laboratório de Ecologia Aplicada da UFRJ

Fotografia: Paulo Chaffin
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A destinação dos recicláveis é acompanhada semanal-
mente. O controle dos resíduos é feito por uma guia 
de recolhimento de materiais recicláveis (GRMR), que 
é atestada por membros da Prefeitura Universitária, da 
Cooperativa destinatária e da equipe técnica do Parque. 
Atualmente, o Recicla CCS, projeto do Centro de Ciências 
da Saúde da UFRJ, recebe os resíduos recicláveis do Par-
que e faz todo o processo de triagem e beneficiamento 
em seu centro de triagem. 

As perspectivas para 2018 são a expansão do sistema 
de coleta seletiva para todo o território do Parque Tec-
nológico, viabilizando, assim, a construção de um Centro 
de Triagem e Beneficiamento próprio, o que garantirá a 
interface das empresas com grupos de pesquisa de re-
síduos, fortalecendo a economia circular e a missão do 
Parque.

GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 
NO PARQUE 

O Parque desenvolve o programa Parque Transparente, que con-
siste numa série de ações que tornam públicas as informações re-
levantes e de interesse público sobre o Parque e sua gestão.  No 
site eletrônico do Parque há uma página chamada Parque Transpa-
rente, onde são disponibilizados documentos relacionados ao seu 
funcionamento enquanto ambiente de inovação da Universidade, 
tais como: Processo de Criação; Resoluções de diretoria; Convênios 
e Editais. 

Além de servir como um canal para a divulgação de informações, 
tanto a página eletrônica quanto as redes sociais utilizadas pelo 
Parque figuram como um canal de comunicação online e prestação 
de contas.

No intuito de respeitar o princípio constitucional da publicidade, 
em 2017 buscou-se melhorar e acrescentar as informações e do-
cumentos dispostos no site, de forma a ampliar o acesso aos dados 
relacionados à atuação do Parque Tecnológico da UFRJ, como a in-
serção do seu processo de criação no Conselho Universitário e do 
Certificado Self-Audit, relacionado à conformidade com as normas 
internacionais de gestão. 
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Para 2018, pretende-se acrescentar a possibilidade de que requeri-
mentos de acesso à informação, com base na Lei nº 12.527/11, se-
jam feitos diretamente no portal, facilitando assim o envio de docu-
mentos e demais consultas. Ademais, espera-se simplificar o acesso 
às informações de governança do Parque Tecnológico, dando publi-
cidade adequada às ações desenvolvidas. Tais medidas fazem par-
te de um planejamento focado em mecanismos de transparência, 
governança e gestão, seguindo a Lei e os princípios que pautam a 
atuação de ambientes de inovação como o Parque Tecnológico da 
UFRJ, dando publicidade às ações desenvolvidas.


