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Parques tecnológicos têm como prerrogativa a dinamização de 
economias regionais e nacionais, agregando-lhes conteúdos 
de conhecimento e inovação tecnológica. O Parque Tecnológico 
da UFRJ esforça-se diariamente para cumprir o seu papel 
e impulsionar a criação e o desenvolvimento de empresas 
inovadoras, para promover a interação dessas empresas 
com a UFRJ e outros centros de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, além de ajudar a difundir uma nova cultura 
empreendedora e inovadora na região. A seguir apresentamos os 
impactos das nossas atividades para a UFRJ, para as empresas 
residentes e para a região onde o Parque se encontra.

Desenvolvendo a UFRJ

O Parque contribui para o desenvolvimento dos alunos da 
UFRJ, ao gerar oportunidade qualificadas de emprego, ao 
proporcionar o contato com desafios reais que são enfrentados 
pelo setor privado e ao trazer o tema da inovação para o dia da 
universidade. 

Instituto HUB

O Instituto HUB é o espaço na UFRJ para aqueles que desejam 
inovar, experimentar, prototipar e interagir com diversas áreas do 
conhecimento. O projeto, cocriado com alunos da UFRJ, Parque 
Tecnológico da UFRJ e Agência UFRJ de Inovação, está localizado 
no Parque Tecnológico da UFRJ, tratando-se de um espaço de 
interações entre a indústria e a universidade. Seus esforços são para 
servir como um ambiente onde os atores do ecossistema local e 
regional de inovação e empreendedorismo possam contribuir para a 
geração de conhecimento de forma produtiva, em especial para os 
desafios cada vez mais urgentes de nossa sociedade. 
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Os principais objetivos do HUB são: Formar conexões - redes 
dentro das redes - com laboratórios, universidades, empresas, 
museus, etc.; estimular e apoiar a inovação no ensino e 
aprendizagem de STEAM25; 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.

O público-alvo vai além das fronteiras da UFRJ, disponibilizando o 
acesso ao seu espaço físico para estudantes, artistas, pequenas 
empresas, pesquisadores, empresários e qualquer pessoa que 
queira criar ou fazer algo sob medida.

Em 2018, as principais atividades desenvolvidas foram:

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

Foto: Arthur Rivelo
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Projetos

Desenvolvimento de protótipo de baixo custo para a empresa L’Oreal

Touchwall (stand Parque Tecnológico da UFRJ) - Touchwall no stand Parque Tecnológico da UFRJ desenvolvi-
do pelo Mirabilis Studio para a feira Rio Oil & Gas 2018 que aconteceu no RioCentro.

Palestras

Palestra Jamboré 2018

Soluções sustentáveis para problemas sociais - Palestra oferecida por Pim van Baarsen na sala G209 - 
Centro de Tecnologia | UFRJ. A palestra foi uma parceria entre o USIS/PEP, Parque Tecnológico da UFRJ, o 
consulado dos Paíse-Baixos e o HUB

Data Dramatisation - Palestra oferecida por Ruben van de Ven no Auditório da CPM/ECO | UFRJ. A palestra 
foi uma parceria entre o MediaLab UFRJ, PPTLCOM, LAVITS, ECO-Pós, Parque Tecnológico

da UFRJ, o consulado dos Países-Baixos e o HUB

Democratizar a ciência: O futuro dos microscópios - Palestra oferecida por André Chagas/Prometheus 
Science no Espaço HUB (sala 108 - CETIC/ Parque Tecnológico da UFRJ). A palestra foi uma correalização do 
HUB com o Conector Ciência e a Rede de Pesquisadores.

Salt City, tecnologia, inovação e sustentabilidade - Palestra oferecida por Eric Geboers no auditório do 
Instituto de Arquitetos do Brasil. A palestra foi uma parceria entre o IAB, LAMO, Parque Tecnológico da UFRJ, 
o consulado dos Países Baixos e o HUB

Ciência e educação para transformação social - Palestra oferecida por Edgar Morya sobre Neuroengenharia 
em Macaíba no Auditório do Parque Tecnológico da UFRJ

Democratizar a ciência: Microscópio nas escolas - Palestra oferecida por Filipe Oliveira/Conector Ciência no 
Espaço HUB (sala 108 - CETIC/ Parque Tecnológico da UFRJ). A palestra foi uma correalização do HUB com o 
Conector Ciência e a Rede de Pesquisadores.

Mecanismos de apoio aos movimentos de inovação de base - Palestra oferecida pelo HUB na Semana Aca-
dêmica de Administração Pública da UNIRIO sob o tema: “O Futuro da Administração”.

Mecanismos de apoio aos movimentos de inovação de base - Palestra oferecida pelo HUB no II Simpósio de 
Nanociência e Nanotecnologia no Campus Xerém UFRJ.

Inovação Tecnológica Nas Empresas – Considerações Práticas Sobre Aspectos Tributários e Contábeis - Pa-
lestra oferecida por Antonio Romano Soares e David Aires, no Auditório do Parque Tecnológico da UFRJ.

Oficinas

Raspagem de Dados Públicos com Python - Não é bruxaria é pandas! - Workshop com Fernando Masanori 
Ashikaga. Palestra de Judite Cypreste, no Startup RIO.

Fundamentos de Computação Gráfica 3D e Animação Digital - Oficina oferecida por Maurício Vidal (Estúdio 
Consequência) no Espaço HUB

Serigrafia e Xilogravura - Oficinas oferecidas por Thais Freitas e Gabriel Menezes no Espaço HUB
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Cursos

Impressão 3D - Curso oferecido pela Maker Factore no Espaço HUB

Python para Biologia - Curso oferecido pela Osíris no Espaço HUB

Arduino - Curso oferecido pela Osíris no Espaço HUB

Arduino - Curso oferecido por Ignácio Ricart no Espaço HUB

Biotecnologia Industrial - Curso oferecido pela Osíris no Espaço HUB

Princípios da formação biofarmacêuticas - Curso oferecido pela Osíris no Espaço HUB

Engenharia Biológica - Curso oferecido pela Osíris no Espaço HUB

Minicurso de Financiamento Coletivo - Minicurso de Financiamento Coletivo oferecido pela Benfeitoria no 
Espaço HUB

Hubeer

Evento dedicado à ativação da rede de movimentos empreendedores. 

HUBeer! #11 - SMART FARM: Fazendas Inteligentes, utilizando a plataforma arduíno com Claudio Miceli. 
Cervejas sob o comando da cervejaria Goodfellas

HUBeer! #12 - Deep Learning aplicado a biologia com Fernando Limoeiro. Cervejas sob o comando da cerve-
jaria Elf’s Golden Beer

HUBeer! #13 - Impressão 3D aplicada à arquitetura com Júlia Nodari. Cervejas sob o comando da cervejaria 
Colina 315

HUBeer! #14 - Design e programação criativa para interfaces físicas e digitais com Marlus Araujo. Cervejas 
sob o comando da cervejaria Goodfellas

HUBeer! #15 - Wearables: Tecnologia Sensorial com Iane Cabral. Cervejas sob o comando da cervejaria 
Aberema

HUBeer! #16 - Tatiana Rappoport (Tem Menina no Circuito e Tem criança no circuito) falou sobre a baixa 
representatividade de mulheres nas ciências exatas na perspectiva de uma física, incluindo um pouco de sua 
experiência pessoal. Cervejas sob o comando da cervejaria Johnson’s Beer

HUBeer! #16+1 - Raphael Amorim falou sobre desenvolvimento de projetos open source. Cervejas sob o 
comando da cervejaria Aberema

HUBeer! #18 – “De estudantes a profissionais: É possível seguirmos inovando?” com Caio Chacal. Cervejas 
sob o comando da cervejaria Aberema

Bate-papo
Bate-papo com a Benfeitoria para entender sobre Financiamento Coletivo, Financiamento Recorrente e 
Matchfunding no Auditório do Parque Tecnológico da UFRJ
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Eventos

Arduino Day RJ 2018 - Arduino Day Rio de Janeiro realizado na Estácio do Shopping Nova América

EJCM no HUB - Atividade da Empresa Jr EJCM no Espaço HUB

Biomaker Battle | RJ - 1ª edição do Biomaker Battle realizada por meio da parceria entre a com o Instituto 
D’Or de Pesquisa e o HUB no Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

JSDay Rio de Janeiro - JSDay Rio de Janeiro 2018 realizado no Oito - Oi Futuro

Germinadora de Startups @GN² - Rodadas oferecidas pela GN² no Espaço HUB 

CEU - 1º Ciclo Empreendedor Universitário - Ciclo oferecido pela CEU na Nave do Conhecimento Engenho de 
Dentro

Viradão EJCM - Atividade da Empresa Jr EJCM no Espaço HUB

Playtest game trials - Teste aberto do “DeMagnete VR” pela Bitcake Studio no Auditório do Parque Tecnoló-
gico da UFRJ

Playtest game trials - Teste aberto dos games” A Lenda do Herói” e os dois jogos premiados “Astro Pig” e 
“Paper Pig” pela Gamer Trials no Espaço HUB

Drone Day - Atividade realizada pelo o NADE, o NTPRO e a Abravant no prédio do MP, durante a Feira Gas-
tronômica do Parque Tecnológico da UFRJ

Minerva Jam - Prototipagem - Atividade realizada pela Minerva Digitais no Espaço HUB

Empreendedorismo e Inovação com pesquisas de impacto - Rodada da BSL Experience realizada através da 
parceria entre a BioStartup Lab e o HUB no Espaço HUB 

Aulas
Empreendedorismo em Organizações Sustentáveis - Aula da matéria “Empreendedorismo em Organizações 
Sustentáveis” ministrada pelo prof. Ivan Bursztyn no Espaço HUB

Participações

Expo McLaren - Visita à Expo McLaren no CENPES 2.

HackCamp - Participação no HackCamp realizado pelo Rio Hacker Maker Space em Paty do Alferes.

Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) - Participação de Caroline Gonzaga no Global Student Entrepre-
neur Awards (GSEA), programa organizado pela Entrepreneur’s Organization (EO)

Semana Global de Empreendedorismo - Atividades oferecidas pelo HUB no Espaço HUB: “O que define a 
forma? Uma conversa sobre representação visual” com Zeilane Fernandes, “Introdução ao Game Design” 
com Tomaz Cuber Guimarães, “Ferramentas básicas para a avaliação e prospecção” com Carol Gonzaga, 
“User Experience e Prototipagem” com Larissa Galeno, “Arduíno para empreendedores” com Gabriel Bastos 
e Bruno Horácio, “Projetos em Realidade Aumentada para iniciantes” com Ana Moreno e “3D Magick” com 
Ricardo Cunha Michel

Hackathon

Hackerscamp: Soluções para casas inteligentes - Hackerscamp dentro da programação do PICNIC Brasil 
2018 no Jockey Clube da Brasileiro.

Hackathon EJCM - Hackathon realizado pela empresa Jr EJCM no Espaço HUB
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Estágios

O número total de postos de trabalho na modalidade estágio no 
Parque Tecnológico da UFRJ em 2018 foi de 114. Esse número 
aumentou em 68%, se comparado com o ano de 2017. Com 
relação ao número de estagiários/trainees oriundos da UFRJ, 
verifica-se que são o total de 72 estagiários, representando 63% 
do número total de vagas. E que, com relação ao ano anterior, o 
aumento de contratações de estagiários/trainees oriundos da 
UFRJ foi de 50%.

UFRJ
Outras Univer-

sidades
Total

Estagiários residentes 70 41 111

Administração do Parque 2 1 3

Incubadora 0 0 0

Total 72 42 114

Investimento Social

Fomentar o desenvolvimento institucional da UFRJ, por meio do 
apoio e do incentivo a programas, projetos e ações que valorizem 
a experimentação e as múltiplas formas de conhecimento e 
expressão, é o objetivo do programa Parque Investe. As formas 
de apoio e incentivo são: 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.

Os projetos apoiados por meio de apoio direto em 2018 foram: 
Prêmio de Ações Afirmativas e Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM).
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O Prêmio de Ações Afirmativas tem por objetivo selecionar, 
anualmente, cinco trabalhos desenvolvidos no Programas 
de Pós-graduação da UFRJ que tenham como tema Ações 
Afirmativas, de modo a dar visibilidade às diferentes abordagens 
a elas relacionadas, como sua importância para visão inclusiva de 
sociedade, sua interface com a temática dos direitos humanos 
e o papel do ensino universitário nesse debate. Em 2018, foram 
selecionados três trabalhos: 

• 1º lugar – “Admirável Mundo Novo: a ciência e o surdo”, da 
autora Júlia Barral Dodd Rumjanek, do Programa de Pós-
graduação em Química Biológica – IBqM, CCS.

• 2º lugar – “Participação social, população e desenvolvimento 
no Brasil (1994-2014): a emergência da internacionalização 
da sociedade civil e novas leituras sobre o monitoramento 
de políticas públicas para análise da política externa”, do 
autor Richarlls Martins, do Programa de Pós-graduação em 
Políticas Públicas e Direitos Humanos – NEPP DH, CFCH.

• 3º lugar – “Ensino de química em foco: utilizando a Lei 
10.639/03 para desconstruir o mito da neutralidade da 
ciência”, da autora Stephany Petronilho Heidelmann, do 
Programa de Pós-graduação em Ensino de Química - 
Instituto de Química, CCMN.

E ainda houve duas menções honrosas:

• “O ENEM/SISU e as ações afirmativas em cursos de prestígio 
da UFRJ”, da autora Melina Klitze Kerber Martins, do PPGE-
Faculdade de Educação, CFCH.

• “Quero ser cirurgião-dentista - Uma política de permanência 
para os alunos da FO-UFRJ”, da autora Fernanda Ignácio 
Fernandes, do Mestrado Profissional em Clínica Odontológica 
– Faculdade de Odontologia, CCS.
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O projeto Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
para o Ensino Médio (PIBIC-EM) – apoiado pelo Parque desde 
2014 -  prevê o apoio às atividades desenvolvidas com alunos 
de ensino médio de escolas regulares públicas, escolas militares, 
técnicas ou privadas de aplicação, nos laboratórios das UFRJ, 
com o intuito de difundir o conhecimento científico e tecnológico. 

A maior integração entre o aluno de Ensino Médio e 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. Cabe ressaltar que os alunos se 
apresentaram em eventos científicos e, em especial, na Semana 
de Integração Acadêmica da UFRJ.

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 2018, no total, foram oferecidas 41 bolsas, 
sendo 20 implantadas nesse ano.

Em 2018, 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.

Foto: Arthur Rivelo



Os projetos apoiados por meio da captação de recursos juntos às 
empresas residentes26 em 2018 foram: Patrocínio para aquisição 
de uniformes para alunos do curso de gastronomia do - INJC / 
UFRJ e E-Fest South América 2018.

A iniciativa do curso de gastronomia do INJC/UFRJ de patrocínio 
para aquisição de uniformes para alunos visava contribuir para o 
aumento da acessibilidade dos estudantes ao curso, bem como para 
a redução da taxa de evasão. Já a iniciativa E-Fest South América 
2018 objetivava a apresentação de inovações em engenharia para 
estudantes da graduação de toda a América Latina.

Integração empresas-universidade

Tema material:    (GRI 103-1)

Razão de ser do Parque, a integração empresas-universidade 
visa responder ao objetivo finalístico: “promover o aumento 
contínuo da capacidade de inovação do ecossistema” do 
planejamento estratégico do Parque 2016-2045. 

26  Para saber mais detalhes sobre os projetos oriundos da UFRJ apresentados ao Parque para apoio na prospecção de recursos juntos às 
empresas residentes ver o item “Apresentação de iniciativas da UFRJ às empresas” na página 88.
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Acreditamos que a capacidade de inovação de um ecossistema 
dependa das conexões e interações que possam ser feitas 
entre os atores que compõem essa rede, e, por isso, o Parque 
atua como elo entre as empresas residentes, centros de 
pesquisas, universidade, alunos, investidores, entre outros, 
buscando potencializar a capacidade de inovações de alto valor 
agregado e de impacto para o desenvolvimento socioeconômico 
da sociedade.

Estabelecer conexões diretas e contínuas para promoção da 
interação empresas-universidade e estimular a cooperação entre 
as empresas e as iniciativas da UFRJ foram as ações realizadas 
pelo Parque no intuito de integrar as empresas residentes e a 
universidade em 2018.

1. Estabelecimento de conexões diretas e contínuas para 
promoção da interação empresas-universidade:

A partir de reuniões de acompanhamento individual das 
organizações residentes, denominadas Células de Interação, as 
empresas expõem seus desafios de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação (P, D&I), e a equipe do Parque identifica os parceiros 
potenciais, dentro da universidade, que possam atender às 
demandas. A articulação pode ser com grupos de pesquisa na 
UFRJ; com iniciativas empreendedoras do corpo discente da 
UFRJ (Hub de Inovação na UFRJ); ou com as demais empresas 
residentes no Parque e na Incubadora. As negociações ocorrem 
no âmbito empresa-UFRJ.

O resultado das conexões realizadas entre empresas e 
universidade em 2018 foi a contratação, por parte das empresas, 
de 98 projetos no valor de R$ 8.704.892,71 em cooperação 
com a universidade, sendo R$ 4.824.802,09 em pesquisa e 
desenvolvimento nos seguintes temas:
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Automação Logística

Big Data Machine learning

Biotecnologia Mecânica dos fluidos

Bot Mecânicas computacional

Cloud Computing Modelagem ambiental

Construção civil Modelagem sísmica

Electromagnetic compatibility Nanotecnologia

Energia Potência ambiental da biodiversidade

Estruturas oceânicas Processo de produção de bebidas

Fabricação de tubos Processos ofshore submarino

Fármacos Reaproveitamento de subprodutos

Gestão da inovação Robótica

Inteligência artificial Vacinas

IoT Wifi

Apesar de as empresas terem contratado o valor de R$ 
8.704.892,71 em projetos, foi desembolsado, ao longo do ano, 
R$ 7.199.292,63, e quase 52% desse valor investidos em P&D.
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Verifica-se que mais de 80% do valor contratado e desembolsado 
em cooperação com a UFRJ vêm das grandes empresas. Isso é 
possível porque os contratos de cooperação variam de acordo 
com o porte das empresas.

Valores contratados em 2018 por modalidades de cooperação

Desde 2010, as empresas residentes do 
Parque Tecnológico da UFRJ contrataram 
486 projetos de cooperação com a UFRJ, 
investindo nesses últimos nove anos o 
valor acumulado de R$ 229.907.215,71. 
Sendo desembolsado, até 2018, o valor 
acumulado de R$ 155.023.854,62.

Em 2018, o valor contratado investido em pesquisa e 
desenvolvimento representa 55% da cooperação realizada 
ao longo do ano. Verifica-se que 27% do valor contratado 
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Investimento em cooperação/interação por decania da UFRJ em 2017 e 2018

foi investido em ensino, e o restante das interações com a 
universidade foi realizada por meio de serviços, eventos, doações 
e da Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ. Com relação ao 
ano anterior, constata-se que o investimento em cooperação 
está mais balanceado, saindo dos 97% em P&D, em 2017, para 
55%, em 2018.

O gráfico a seguir mostra os investimentos em cooperação/
interação por decania da UFRJ em 2017 e 2018. Em 2017, a 
maioria dos recursos investidos estava dividido entre o Centro 
de Tecnologia – CT (47%) e o Centro de Ciências Matemáticas e 
da Natureza – CCMN (52%). Em 2018, no que se refere ao valor 
contratado, destaca-se que mais de 80% dos recursos investidos 
foram no CT.
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Analisando o investimento por unidades da UFRJ, verifica-se 
que 77% do valor foi para a COPPE; e 12%, para a COPPEAD, 
conforme podemos ver a seguir. Dos 77% de recursos investidos 
no CT (R$ 7.328.367,86), 92% foi para a COPPE.

2. Apresentação de iniciativas da UFRJ às empresas

Em 2018, foram submetidas 25 propostas de Iniciativas da 
UFRJ ao Comitê Gestor de Articulação, sendo 24 enquadradas 
como cooperação. Comparando ao ano de 2017, o número de 
solicitações de apoio às iniciativas da UFRJ diminuiu em 4%. 
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Iniciativas da UFRJ são projetos enviados 
pela universidade para receberem 
investimentos das empresas. Para que 
isso ocorra é necessário que esses projetos 
passem pelo Comitê Gestor de Articulação 
e sejam enquadrados como projetos a 
serem contabilizados como cooperação de 
empresa com a UFRJ.

Em 2018, foram submetidas 25 propostas de Iniciativas da 
UFRJ ao Comitê Gestor de Articulação, sendo 24 enquadradas 
como cooperação. Comparando ao ano de 2017, o número de 
solicitações de apoio às iniciativas da UFRJ diminuiu em 4%.

Das propostas enquadradas como cooperação, 58% eram 
eventos; 17%, projetos de P&D; 13%, projetos de extensão; e os 
12% restantes eram relativos à bolsa de estudos e ensino.

Das iniciativas aprovadas e enviadas para apreciação das empresas 
residentes, cinco foram apoiadas. Duas das iniciativas receberam o 
recurso em 2018, e as outras três receberão em 2019. 

Desenvolvendo as empresas

Um ecossistema de inovação se torna efetivo quando os 
diferentes atores que compõem essa rede interagem e, juntos, 
se fortalecem. Quando se pensa no que motiva as diversas 


