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PARQUE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
DESENVOLVENDO OS ALUNOS DA UFRJ

O Parque contribui de diversas formas para o desenvolvimento dos 
alunos da UFRJ, notadamente ao gerar oportunidades qualificadas 
de emprego, ao proporcionar o contato com desafios reais que 
são enfrentados pelo setor privado e ao trazer o tema inovação 
para o dia a dia da universidade. Assim, o Parque contribui para a 
chamada terceira missão das universidades, que consiste na ideia 
de construir uma universidade empreendedora, voltada para o 
enfrentamento dos desafios sociais.

Hub de Inovação na UFRJ 

O HUB é um espaço para aqueles que desejam inovar, ex-
perimentar, prototipar e interagir com diversas áreas do 
conhecimento. O HUB de Inovação na UFRJ está localizado 
no Parque Tecnológico da UFRJ, tratando-se de um espaço 
de interações entre a indústria e a universidade. A sua mis-
são é promover a inovação através do empreendedorismo 
universitário implantando um ambiente físico capaz de con-
centrar agentes e de promover interação, integração, arti-
culação, facilitação e aceleração de atividades dinâmicas.

Os principais objetivos do HUB são: Formar conexões - re-
des dentro das redes - com laboratórios, universidades, 
empresas, museus, etc.; estimular e apoiar a inovação no 
ensino e aprendizagem de STEAM21; ser um catalisador 
para mudanças transformadoras e um sistema de apoio 
para esforços locais, regionais e estaduais; e promover um 
ecossistema integrado que seja dinâmico, sinérgico e que 
esteja em contínuo aprendizado.

21  Science Technology Engineering Art Math (STEAM) é traduzido como Ciência, Tecnologia, Engenharia, 
Arte e Matemática.

Fotografia: Arthur Rivelo
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O público-alvo vai além das fronteiras da UFRJ, disponibi-
lizando o acesso ao seu espaço físico para estudantes, ar-
tistas, pequenas empresas, pesquisadores, empresários e 
qualquer pessoa que queira criar ou fazer algo sob medida.

Em 2017 as principais atividades desenvolvidas foram:
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Estágios

A geração de estágios no Parque Tecnológico é importante 
para dinamização do ambiente e para o desenvolvimento 
dos alunos da UFRJ. O número total de estágios em 2017 
nas empresas residentes no Parque foi de 68. Esse número 
diminuiu 27%, se comparado com o ano de 2016. No 
entanto, o número de estagiário/trainee originários da UFRJ 
aumentou em 17%, ocupando 71% das vagas. A diminuição 
do número total de estagiários/trainee pode ser explicada 
pela crise político-econômica do país e a retração de 
investimentos em todas as áreas da economia.

Números de estágios no Parque
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Investimento social

O programa Parque Investe é um programa de investimento 
social, cujo objetivo é fomentar o desenvolvimento 
institucional da UFRJ, trazendo benefícios diretos para pessoas 
e comunidades. O programa é desenvolvido por meio do 
incentivo a programas, projetos e ações que valorizem a 
experimentação e as múltiplas formas de conhecimento e 
expressão existentes na UFRJ. Entre as formas de apoio estão 
o fomento direto, apoio institucional e apoio na captação 
de recursos junto às empresas residentes, de acordo com a 
Política de Apoio e Patrocínio do Parque. 

Projetos apoiados em 2017:

Teoria + Prática = 
Formação acadêmica 

mais completa.

22    O projeto conta ainda com a participação de 10 professores e 1 técnico e impacta indiretamente 
mais de 50 professores, 35 técnicos e mais de mil pessoas da sociedade, segundo dados fornecidos pelo 
projeto.
23  As informações sobre o projeto encontram-se nas páginas 65
24  O projeto começou a ser executado em outubro de 2017, ainda estando em fase de avaliação dos 
trabalhos que estão concorrendo ao prêmio. 
25    As informações sobre o projeto encontram-se nas páginas 61.
26   Esse projeto não impacta apenas alunos da universidade, mas a todos os usuários do Parque.
27   O projeto conta ainda com a participação de 15 professores, 25 técnicos e impacta indiretamente 
mais de 50 professores, 35 técnicos e mais de mil pessoas da sociedade, segundo dados fornecido pelo 
projeto.
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Auxílio financeiro para a participação no Festival de 
Cinema de Cannes

Apoio financeiro para dois alunos que tiveram seus filmes de 
curta-metragem selecionados para o Short Film Corner do Festival 
de Cannes 2017. Os curtas, “Mercadoria” e o “Poste”, foram 
produzidos por alunos da disciplina de Direção para Cinema e 
Produção para Cinema do curso de Comunicação Social da UFRJ, 
habilitação em Radialismo.

Além da apresentação do curta-metragem, os alunos tiveram a 
oportunidade de participar de workshops, debates e reuniões com 
representantes da indústria cinematográfica internacional.

28   As informações sobre o projeto encontram-se nas páginas 101
29  Segundo os coordenadores do projeto, não é possível estimar o número exato de pessoas.

Divulgação diretores dos curtas
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Disciplina Tópicos Especiais em Ciência e Cultura 
e(m) Sociedade

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFRJ (PR2) passou 
a oferecer uma nova disciplina na Universidade, cuja característica 
é a transdisciplinaridade. No primeiro semestre letivo de 2017, 
pela primeira vez, a pós-graduação da UFRJ ofereceu a disciplina 
“Tópicos Especiais em Ciência e Cultura e(m) Sociedade”. O curso 
foi ministrado no Colégio Brasileiro de Altos Estudos (CBAE) do 
Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. O Parque participou por meio 
de apoio financeiro à matéria oferecida no primeiro semestre 
de 2017 para alunos da pós-graduação da UFRJ advindos das 
mais variadas áreas do conhecimento, de forma a incentivar 
a interdisciplinaridade, considerada essencial na busca por 
avanços científicos. Esta ação está ligada diretamente à estratégia 
organizacional de promover a diversidade na UFRJ.

Prêmio Ações Afirmativas

O Prêmio Ações Afirmativas foi criado em 2017 e é resultado 
da parceria entre o Parque Tecnológico e a Pró-Reitoria de Pós-
Graduação e Pesquisa da UFRJ. O prêmio tem como objetivo a 
seleção de cinco trabalhos desenvolvidos nos programas de Pós-
graduação da UFRJ que tenham como tema ações afirmativas. Tal 
iniciativa relaciona-se a dois eixos principais: a) a adesão crescente 
à implementação de ações afirmativas por parte dos cursos de 
pós-graduação da UFRJ; b) resposta à determinação do Ministério 
da Educação, por meio da Normativa nº 13 de 2016, de que as 
Instituições de Ensino Federal estabeleçam uma continuidade nas 
discussões e no aperfeiçoamento das ações afirmativas por elas 
propostas.

O edital de seleção foi lançado em outubro de 2017 e a premiação 
ocorrerá em 2018. O Parque apoiou financeiramente a premiação 
e participou da banca de seleção dos trabalhos. Ressalta-se que 
esta ação está ligada diretamente à estratégia organizacional de 
promover a diversidade na UFRJ.
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Programa Esporte de Representação

O Programa Esporte Representação – PER é um programa 
institucional de esportes, com o viés competitivo, destinado 
aos estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
desenvolvido em parceria pela Divisão de Esporte, Cultura e Lazer 
(DECULT) e a Escola de Educação Física e Desportos (EEFD). O 
objetivo desse programa é proporcionar aos discentes a prática 
esportiva competitiva nas equipes representativas da UFRJ, sem 
perder de vista o cunho educacional/pedagógico do esporte 
universitário. Essas equipes disputam, em diversas modalidades 
(basquetebol, handebol, futsal, judô, karatê, corfebol, futebol, 
hóquei sobre a grama, quadribol, rúgbi, voleibol, tênis, xadrez, 
jiu-jitsu, natação e vôlei de praia), campeonatos a nível local, 
regional e nacional. As atividades acontecem nas instalações da 
Escola de Educação Física e Desportos e os respectivos horários de 
treinamento das equipes nas diversas modalidades existentes são 
divulgados no início de cada ano letivo, podendo sofrer alterações 
e adequações.                                                                  

Com os recursos investidos pelo Parque, o programa participou 
das seguintes competições: Campeonato Universitário Brasileiro, 
Campeonato Estadual Universitário, Torneio Início Universitário, 
30ª Copa Unisinos, Rio Open de Handebol, Copa ADIERJ, 
Campeonato Carioca Juvenil, Campeonato Estadual de Corfebol e 
Torneio Irmandade Sem Fronteiras 2017. 

Algumas equipes terminaram os campeonatos entre as dez 
primeiras colocações. O basquetebol masculino foi campeão 
do Campeonato Estadual Universitário e 7º Lugar na primeira 
divisão no Campeonato Universitário Brasileiro. Tanto o Handebol 
feminino quanto o masculino ficaram em 2º lugar no Torneio Início 
Universitário. O handebol feminino também conquistou o vice-
campeonato no Rio Open de Handebol. Tanto o Futsal feminino 
quanto o masculino ficaram em 3º lugar no Campeonato Estadual 
Universitário.

Divulgação Esporte de Representação
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PIBIC-EM
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
para o Ensino Médio (PIBIC-EM) prevê o apoio às atividades 
desenvolvidas junto a alunos de ensino médio de escolas regulares 
públicas, escolas militares, técnicas ou privadas de aplicação, 
junto aos laboratórios das UFRJ, com o intuito de difundir o 
conhecimento científico e tecnológico. 

Com o recurso designado pelo Parque, o programa pôde duplicar 
o valor da bolsa, de R$ 100,00 para R$ 200,00 e o número de 
bolsas ofertadas. Em 2017, no total, foram oferecidas 176 bolsas, 
sendo 37 implantadas nesse ano.

A maior integração entre o aluno de Ensino Médio com o 
método científico, a motivação e atendimento às expectativas na 
pesquisa, o direcionamento na escolha da sua carreira acadêmica 
e a continuação da pesquisa na Graduação são os principais 
resultados considerados pelo programa. Em 2017, os alunos 
apresentaram-se em eventos científicos de caráter nacional e 
nos eventos da UFRJ: Jornada de Iniciação Científica, Tecnológica, 
Artística e Cultural (JICTAC) e Semana de Integração Acadêmica.

Assistência ao Estudante
O Parque apoiou financeiramente a assistência emergencial a 
70 estudantes vitimados pelo incêndio ocorrido no Bloco B da 
Residência Estudantil da UFRJ em agosto de 2017. Com o recurso, 
a Reitoria adquiriu material de higiene, colchonetes, lençóis, 
mantas, toalhas de banho e travesseiros e doou aos estudantes.

UFRJ Desafia
O projeto UFRJ Desafia consiste em um conjunto de equipes 
técnicas da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) que juntam forças para melhorar o desempenho 
e enfrentar os desafios das competições de tecnologia, que se 
tornam cada vez mais multidisciplinares. As equipes universitárias 
competem em desafios por todo o mundo e permitem um 
amplo espaço de prática e interdisciplinaridade para alunos e 
professores. O Parque apoiou financeiramente cada uma das 
equipes que compõem o UFRJ Desafia, que descrevemos no 
quadro abaixo.
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CEU Lab - Laboratório de Arquitetura e Urbanismo a 
Céu Aberto

O CEU Lab é uma plataforma criada pelo Parque Tecnológico 
da UFRJ em parceria com a Faculdade de Arquitetura (FAU) 
dedicada a intervenções de urbanismo tático. São utilizados 
o design generativo e a fabricação digital na proposta de 
soluções inovadoras para resolver os problemas existentes 
e qualificar o espaço físico, humano e cultural do Parque 
Tecnológico da UFRJ.

Sua primeira intervenção foi o Pavilhão Tornado, inaugurado 
em setembro de 2017, resultado do desdobramento da 
disciplina eletiva “Arquiteturas (in)Úteis: Intervenção 
Temporária, Geração e Fabricação Digital”, uma parceria 
entre o PROURB-FAU/UFRJ e a Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Lisboa, com apoio do Parque Tecnológico da 
UFRJ. A disciplina foi uma ação conjunta de dois Laboratórios 
do PROURB-FAU/UFRJ: Laboratório de Intervenções 
Temporárias e Urbanismo Tático (LabIT) e Laboratório d 
Modelos e Fabricação Digital (LAMO 3D), coordenada pelos 
professores Adriana Sansão, Andrés Passaro e Gonçalo 
Castro Henriques.

Os estudantes foram desafiados a articular os temas das 
intervenções temporárias e superfícies regradas visando 
à construção de um lugar de permanência no Parque. O 
Pavilhão Tornado compõe a Galeria Curto Circuito de Arte 
Pública e ganhou Menção Honrosa no Prêmio Arquiteto do 
Amanhã, do Instituto de Arquitetos do Brasil, em 2017. Para 
2018 pretende-se realizar uma nova edição da iniciativa.

Fotografia: Jady Louise
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DESENVOLVENDO A UNIVERSIDADE
Integração empresas-universidade

Razão de ser do Parque, a integração empresas-universidade 
visa fortalecer a missão da própria UFRJ. O relacionamento entre 
universidade, governo e empresas é um elemento fundamental 
para o avanço da capacidade inovadora do país, pois ajuda a 
concretizar um modelo de desenvolvimento baseado na ciência, 
na tecnologia e na inovação. No ambiente de inovação do Parque, 
aproximamos a capacidade de criação das universidades com a de 
inovação das empresas em prol do desenvolvimento de soluções e 

Fotografias: Jady Louise


