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Governança do Parque

O sistema de governança do Parque Tecnológico da UFRJ – 
regulado por meio do Regulamento do Parque Tecnológico 
da UFRJ – consiste em uma combinação de mecanismos de 
governança e gestão que tem como objetivo principal assegurar, 
de forma participativa, a execução plena de sua missão. 

O Conselho Diretor é a instância máxima de decisão do Parque. 
Além de indicar e aprovar o Diretor Executivo e seu respectivo 
plano de gestão, o Conselho julga as empresas candidatas 
ao Parque e avalia permanentemente os diferentes impactos 
gerados pela nossa atuação. A sua composição encontra-se ao 
final deste relatório e seus membros são nomeados por portaria 
do reitor, pelo período de dois anos, podendo haver recondução 
por um período adicional de dois anos.

A Direção Executiva é responsável pelas decisões estratégicas 
e desempenho no que se refere à sustentabilidade econômica, 
ambiental e social do Parque. O mandato é de quatro anos e o 
pré-requisito principal é que o diretor eleito seja servidor da UFRJ. 
A Direção Executiva é apoiada por seis gerências e uma assessoria 
jurídica, todos – à exceção de um servidor da UFRJ – são funcionários 
da fundação de apoio do Parque: Fundação Coordenação de Projetos, 
Pesquisas e Estudos Tecnológicos – COPPETEC.

(GRI 102-18)
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Para que o Parque consiga cumprir a sua Missão, existem dois 
comitês técnicos de apoio à governança: (i) Comitê de Avaliação 
de Candidatura de Novas Empresas; e (ii) Comitê Consultivo de 
Arquitetura e Urbanismo. 

O Comitê de Avaliação de Candidatura de Novas Empresas é 
responsável por tudo que envolve a avaliação de propostas técnicas 
apresentada pelas empresas interessadas a ingressarem no 
ambiente do Parque, bem como a recomendação do desligamento 
de empresas residentes inadimplentes com as cláusulas de 
cooperação. O comitê é formado por três membros do conselho 
diretor, um representante do Governo do Estado e um membro do 
conselho diretor que não tenha vínculo institucional com a UFRJ.

O Comitê Consultivo de Arquitetura e Urbanismo define os 
parâmetros de uso do solo e analisa os projetos das empresas 
de acordo com esses parâmetros. É um Comitê de composição 
mista, com representantes de várias instâncias da UFRJ. 

Organograma do Parque
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Existem ainda dois comitês consultivos de apoio à governança 
do Parque: (i) Comitê Gestor de Articulações da UFRJ – Empresa/
Parque Tecnológico; e (ii) Comitê de Acompanhamento de 
Desempenho do Parque Tecnológico da UFRJ.

O primeiro apoia o Parque, definindo diretrizes de priorização 
de ações e iniciativas que sejam do interesse da UFRJ e que 
caracterizam o apoio econômico-financeiro das empresas 
instaladas no Parque às instâncias da UFRJ. O Comitê também 
é responsável pela avaliação dos investimentos feitos na UFRJ 
a título de contrapartida pelas empresas instaladas no Parque 
Tecnológico, conforme previsto nos respectivos contratos de 
concessão. Esse Comitê é formado por servidores da UFRJ, 
visando assegurar os interesses da Universidade.

O segundo acompanha o desempenho do Parque em sua 
totalidade, com foco nos aspectos operacionais, técnicos e 
financeiros. O Comitê de Acompanhamento de Desempenho do 
Parque Tecnológico da UFRJ é formado pelo presidente do conselho 
diretor, pelo diretor executivo do Parque, por representante da 
Fundação de apoio no conselho diretor, por representante da 
prefeitura da cidade do Rio de janeiro e um membro indicado pelo 
conselho diretor não pertencente aos quadros da UFRJ.

Gestão de pessoas

Tema material:    (GRI 103-1, 103-2, 103-3)

O Parque Tecnológico da UFRJ tem como atributo de atuação 
para alcance da Visão 2045 do Planejamento Estratégico 2016-
2045 o protagonismo. Ou seja, para alcançar nossa visão, 
precisamos que nossos funcionários tenham uma postura ativa 
e antecipatória em face dos desafios que existem em ser um 
agente dinamizador de redes de inovação.


