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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.
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Para tanto, em 2018, iniciamos a construção de uma Política 
Contínua de Desenvolvimento de Pessoas (PCDP)1, em conjunto 
com a Fundação COPPETEC, visando ao engajamento, à 
valorização, à retenção de talentos, e, consequentemente, à 
redução de rotatividade dos nossos funcionários. Esta política de 
gestão de pessoas terá como culminância uma política de cargos 
e salários, que deverá ser implantada até o ano de 2020.

A Política Continuada de Desenvolvimento de Pessoas, 
construída até o momento, comporta as seguintes ações: 
Projeto Trajetórias Convergentes; Mapeamento e Avaliação 
de Competência; Política de Cargos e Salários; e Plano de 
Capacitação Continuada dos Funcionários do Parque.

Ações Metas

1 Projeto Trajetórias Convergentes Até o final de 2018

2 Mapeamento e Avaliação de Competência Até o final de 2018

3
Plano de Capacitação Continuada dos Funcionários do 
Parque

Até o final de 2019

4 Política de Cargos e Salários Até o final de 2020

Política Continuada de Desenvolvimento de Pessoas

Ao longo de 2018, iniciamos a primeira e a segunda ação do 
PCDP. A primeira foi o projeto Trajetórias Convergentes, em 
parceria com a Agencia UFRJ de Inovação, cujo mote foi a 
construção do Plano de Vida dos nossos funcionários. Esse 
projeto, por sua vez, está dividido em duas fases: uma que já 
foi executada; e a outra, que depende do final da segunda ação. 

1  Essa política tem como público-alvo os funcionários próprios da instituição.
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O Mapeamento de Competências dos Funcionários do Parque, 
segunda ação, iniciada no meio do ano, teve a sua execução 
atrasada em virtude dos trâmites de contratação da empresa 
que executaria essa atividade, então ela será finalizada no 
primeiro semestre de 2019 com o posterior início da Avaliação 
de Competências e a finalização do Trajetórias Convergente. 

Além do PCDP, o Parque investe grandes esforços no 
desenvolvimento do Programa de Qualidade de Vida, que tem 
ações específicas para seus funcionários próprios e ações 
para toda a comunidade Parque2. Nas próximas páginas 
apresentaremos o nosso time e o Programa de Qualidade de Vida.

Nosso Time

Encerramos ano de 2017, no Parque Tecnológico da UFRJ, com 
um time de 72 funcionários (GRI 102-7), sendo 48 próprios – 
divididos em 58% feminino e 42% masculino, e majoritariamente 
entre 30 e 49 anos – e 24 terceirizados – sendo quase 100% 
masculino, e também majoritariamente entre 30 e 49 anos.

2018 % 2017 % 2016 %

Funcionários Próprios 48 67 48 66 48 66

Terceirizados 24 33 25 34 25 34

Total 72 33 73 34 73 34

Número total de Funcionários (Incluindo os terceirizados)

2  Chamamos de comunidade Parque todos os residentes, bem como os alunos, docentes e técnicos da UFRJ e moradores da Vila Residencial.

(GRI 102-7, 102-8, 401-1, 403-1)
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58% dos nossos funcionários são regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (C.L.T.) via Fundação COPPETEC - sendo 40 
Funcionários e 2 Jovens Aprendizes –, 33% são terceirizados – 
prestando os serviços de vigilância, zeladoria e paisagismo -, 3% 
são servidores UFRJ, 4% são regidos por contrato de estágio e 1% 
é bolsista também via Fundação COPPETEC.

GRI 102-8, 401-1)

GRI 102-8, 401-1)
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2018 % 2017 % 2016 %

Funcionários COPPETEC 40
58

42
60

40
58

Jovem Aprendiz COPPETEC 2 2 2

Terceirizados 24 33 25 34 25 34

Servidores UFRJ 2 3 2 3 2 3

Bolsistas COPPETEC 1 1 1 1 1 1

Estagiários COPPETC 3 4 1 1 3 4

Total 72 100 73 100 73 100

Número total de Funcionários (Incluindo os terceirizados)

Em relação ao ano de 2017, o número total de funcionários 
do Parque reduziu em 1%, visto que o número de funcionários 
terceirizados diminuiu de 34 para 33. Desde 2016, verifica-se 
que o número de funcionários próprios permanece o mesmo, 
havendo apenas rotatividade.

A taxa de rotatividade (GRI 401-1) dos funcionários próprios3 do 
Parque, em 2018, foi de 25%, com a entrada de quatro mulheres 
e cinco homens e o desligamento de seis homens e seis 
mulheres, sendo a maioria moradores da zona norte da cidade 
do Rio de Janeiro. Das pessoas que ingressaram, três foram para 
novas funções e as demais foram destinadas à substituição de 
funções preexistentes.

3  A taxa de rotatividades refere-se aos funcionários próprios do Parque, não contendo nesta análise os funcionários terceirizados.
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Contratados Desligados Taxa de Rotatividade (%)

Gênero

Masculino 6 6 12,50

Feminino 4 6 12,50

Faixa Etária

Abaixo de 29 anos 5 5 10,42

De 30 a 49 anos 4 6 12,50

Acima de 50 anos 0 1 2,08

Região

Zona Norte 5 6 12,50

Zona Sul 2 1 2,08

Zona Oeste 1 3 6,25

Zona Central 1 0 0,00

Leste Fluminense 0 0 0,00

Baixada Fluminense 0 2 4,17

Funcionários próprios do Parque por gênero, faixa etária e região em 2018

Os Funcionários do Parque estão distribuídos geograficamente 
pelo estado do Rio de Janeiro (GRI 102-8). Dos funcionários 
próprios4  do Parque, 20% moram no entorno dele e 12,5% moram 
em comunidades do entorno (Vila Residencial, Vila do João, Maré).

4  Esses dados referem-se aos funcionários próprios do Parque, não contendo nessa análise os funcionários terceirizados.
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Próprios % Terceirizados % Total %

Zona Norte 23 48 9 38 32 44

Zona Sul 6 13 0 0 6 8

Zona Oeste 5 10 5 21 10 14

Zona Central 5 10 0 0 5 7

Leste Fluminense 5 10 1 4 6 8

Baixada Fluminense 4 8 9 38 13 18

Total 48 100 24 100 72 100

Funcionários do Parque por região em 2018

Nosso time de funcionários próprios é composto de 73% de 
funcionários com formação técnica, graduação ou pós-graduação 
e 23% com o ensino médio completo. Ressalta-se que 35% do 
total de pessoas que trabalham na administração do Parque são 
oriundas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Contata-se 
também que, dos funcionários terceirizados, 58% têm o ensino 
médio e 42% têm o ensino fundamental.
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Programa de qualidade de vida e engajamento de 
pessoas no Parque

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

Visando criar um ambiente mais acolhedor para os nossos 
funcionários, assim como para a comunidade Parque; com 
atividades que gerem engajamento, dinamismo, diversidade e 
protagonismo; o Parque criou um programa de qualidade de vida 
cujas ações e projetos desenvolvidos5, em 2018, foram:

5  Esse relato estará expondo as ações e projetos desenvolvidos pela administração do Parque Tecnológico em parceria com as suas residentes, 
não aprofundando, por tanto, nas ações desenvolvidas pelas residentes do Parque. Na seção Dogs do Parque  (pág. 55), falaremos das ações de 
voluntariado das grandes empresas residentes do Parque.
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Ações Projetos Meta 2018 Acompanhamento das 
metas 2018

1
Estímulo a treinamento e 
capacitação

Treinamento e Capacitação (não determinamos uma 
meta)

(não determinamos uma 
meta)

2
Ações de conscientização e 
de integração com o meio 
ambiente

Semana do Meio Ambiente Realizar uma semana de 
meio ambiente Meta Alcançada

Horta Urbana (não determinamos uma 
meta)

(não determinamos uma 
meta)

Feira Agroecológica da 
UFRJ

Ter em nosso espaço a Fei-
ra Agroecológica da UFRJ 
todas as quintas-feiras

Meta não alcançada

3
Ações que estimulem o 
encontro/integração de 
pessoas

Formação de Plateia Ofertar ao menos um espe-
táculo por mês Meta não alcançada

Galeria Curto-circuito de 
Arte Pública Realizar dois ciclos Meta Alcançada

Feira Gastronômica e 
Cultural do Parque Realizar três edições Meta Alcançada

Gastronomia no Parque Realizar semanalmente 
Gastronomia no Parque Meta Alcançada

Trajetória X Ter encontro bimestrais a 
partir de março Meta não alcançada

4 Ações de voluntariado

Campanha de doação de 
Sangue Realizar três campanhas Realizar de três campanhas 

Campanha de doação para 
a Vila

(não determinamos uma 
meta)

(não determinamos uma 
meta)

Maré Olímpica Realizar uma visita ao 
Parque

Realizar de uma visita ao 
Parque

Ação de Final de Ano para 
as crianças do INCA

(não determinamos uma 
meta)

(não determinamos uma 
meta)

Dogs Parque (não determinamos uma 
meta)

(não determinamos uma 
meta)

5 Estimulo a atividade Física

Yoga no Parque
Ofertar a disponibilidade 
da atividade duas vezes na 
semana

Meta Alcançada

Um dia de Movimento no 
Parque

(não determinamos uma 
meta)

(não determinamos uma 
meta)

6 Mobilidade Integração BRT-Parque (não determinamos uma 
meta)

(não determinamos uma 
meta)

Ações e Projetos de Qualidade de Vida
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A implantação dessas atividades foi resultado de um exercício de escuta 
realizado ao longo do ano, seja por meio de pesquisas de sondagem, de 
satisfação e/ou conversas com os nossos públicos de interesses.

Os projetos que não tinham uma meta definida nasceram no 
decorrer do ano e funcionaram como iniciativas-piloto. Feira 
Agroecológica, Formação de Plateia e Trajetória X foram projetos 
que não tiveram suas metas alcançadas. As explicações do 
porquê estarão na descrição de cada projeto.

Treinamento e Capacitações

Até que seja implantada totalmente a Política Continuada de 
Desenvolvimento de Pessoas, a administração do Parque, 
anualmente, desde a sua formação, vem apoiando os seus 
funcionários a se capacitarem, seja por meio de bolsas de 
estudo, seja pela liberação do funcionário em períodos de sua 
jornada de trabalho. Em 2018, quatro funcionários buscaram se 
capacitar. Ao todo foram 530 horas de capacitação em cursos 
ou especialização. A média de horas por funcionário foi de 132 
horas, sendo todos os funcionários do sexo feminino e ocupando 
cargo de especialista.

Programa Parque Verde 

Semana do Meio Ambiente, Horta Urbana e Feira Agroecológica 
da UFRJ são projetos que compõem o Programa Parque Verde e 
retroalimentam o projeto paisagístico do Parque6. Esse programa 
visa melhorar o microclima do ambiente, preservar os recursos 
naturais, contribuir para a diminuição do aquecimento global e 

6  Para saber mais sobre o nosso projeto paisagístico ir na seção “Gestão de Ecoeficiência” na página 62.

(GRI 404-1)
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proporcionar um ambiente de convivência, de integração entre as 
pessoas e aproximação com a natureza, fornecendo sensação 
de bem-estar e saúde.

A Semana do Meio Ambiente ocorre anualmente desde 2014 e 
foi criada para comemorar o dia Mundial do Meio Ambiente.

Foto: Paula Brito
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O Cozinha Brasil, programa do SESI-FIRJAN, esteve presente 
durante a semana com as palestras “Alimentação saudável e 
aproveitamento integral dos alimentos” e com a oficina “Consumo 
consciente e sustentável”. O plantio de muda contou com 21 
mudas de árvores de árvores nativas – cinco aroeiras e 16 abricós.

O Parque tem uma Horta Urbana fruto da Semana de Meio 
Ambiente de 2017, cujo cuidado é realizado por integrantes da 
comunidade Parque que queiram se engajar nessa atividade. 
A horta fica dentro do Horto, que atende às necessidades e 
demandas internas de produção e paisagismo e ainda conta com 
uma compoteira de resíduos de podas, a qual produz parte da 
terra adubada usada nos nossos plantios.

A Feira Agroecológica da UFRJ, projeto de extensão universitária, 
envolve agricultores, artesãos, estudantes e agentes da UFRJ7  
em prol do fomento à agricultura familiar. Todas as quintas-
feiras, agricultores e cooperativas do estado do Rio de Janeiro 
vêm à UFRJ comercializar seus produtos agroecológicos 
cultivados pelo sistema supracitado. A Feira permaneceu em 
nosso ambiente até novembro de 2018, quando foi transferida 
para o Centro de Tecnologia – CT da UFRJ, em virtude de 
o público consumidor desses alimentos ter caído com o 
fechamento do restaurante8 que ficava no Parque. 

7  Os agentes da UFRJ são: Professores, Agência UFRJ de Inovação, Divisão de integração Universidade/Comunidade – DIU/PR5 e administração 
central da UFRJ
8  Em agosto de 2018, as atividades do restaurante Couve-flor, localizado no Parque Tecnológico, foram encerradas devido ao vencimento de seu 
contrato.  Até o final do ano, o Parque Tecnológico encontrava-se em processo de seleção de outro empreendimento para ocupar o espaço.
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A meta é trazer o projeto de novo para o nosso ambiente assim 
que o novo restaurante estiver implantado. 

Formação de Plateia

O programa de Formação de Plateia, criado em 2015, em 
parceria com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, 
visa estimular a comunidade Parque à experimentação de 
apresentações artísticas e/ou espaços culturais no estado do Rio 
de Janeiro. 

Em 2018, a meta era oferecer ao menos um espetáculo por mês 
para a comunidade Parque, porém foram oferecidos um a cada 
dois meses, em virtude da baixa oferta de espetáculos com o 
perfil da comunidade Parque. Ainda assim a adesão ao programa 
foi baixa, tendo a participação de 16 funcionários em dois 
espetáculos: Paradigma e Hamlet. 

No final de 2018, o programa ganhou um novo parceiro: a Firjan. 
Então, a meta para 2019 é oferecer pelo menos dois espetáculos 
por mês.
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Galeria Curto-circuito de Arte Pública

A Galeria Curto-circuito de Arte Pública é uma iniciativa do 
Parque Tecnológico da UFRJ e da Escola de Belas Artes (EBA/
UFRJ) que, desde setembro de 2017, tem o objetivo de 
transformar o Parque em uma área de experimentação da arte 
aliada à tecnologia e inovação. Atualmente, o ambiente conta 
com 38 trabalhos distribuídos em 350 mil m². 

As exposições da Galeria Curto-circuito 
de Arte Pública são permanentes, 
gratuitas e abertas ao público.



Em 2018, foram inaugurados dois ciclos de exposições: o 
primeiro em junho; e o segundo, em dezembro. Em junho, a 
inauguração contou com a apresentação de quatro obras. Bruno 
Life, Cristiano Nogueira, Jandir Leite Moreira e Thales Valoura - 
artistas deste ciclo - apresentaram suas obras inspirados em 
memórias da infância, escolhas e dualidades da vida. 

Joana Perez, Paula Peregrina, Matheus Simões, Fátima Aguiar 
e o coletivo composto por Julie Pires, Marcelo Ribeiro, Francisco 
Freitas e Danielle Mendes foram os artistas do ciclo que se 
inaugurou em dezembro. Foram cinco novas obras cujas 
inspirações perpassaram temas desde diversidade de gênero à 
sustentabilidade ambiental. 

Além disso, o Parque conta com cinco obras do primeiro 
ciclo inaugurado em 2017, um pavilhão com intervenções 
desenvolvidas pelo Laboratório de Modelos e Fabricação Digital 
(LAMO) e pelo Laboratório de Intervenções Temporárias e 
Urbanismo Tático (LabIT) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
(FAU/UFRJ) e 24 esculturas da exposição “Memórias do Boto”. 
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Fotos: Jady Louise
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Feira Gastronômica e Cultural do Parque

Comida de rua elaborada por alunos da UFRJ, cultura 
gastronômica à disposição por meio de oficinas temáticas, ações 
culturais para apreciação do nosso público, exposição de projetos 
de extensão da UFRJ e ambiente de integração da comunidade 
Parque são as propostas que compõem a Feira Gastronômica e 
Cultural do Parque, nascida em 2016 em parceria com o Curso 
de Gastronomia as UFRJ (Instituto de Nutrição Josué de Castro) e 
Empresa Júnior de Gastronomia e Nutrição (Cibus).

Com uma coordenação dividida entre os parceiros descritos 
acima, o projeto Feira Gastronômica e Cultural do Parque chegou 
ao final de 2018 consagrado com a sua sétima edição. Foram no 
total três edições ao longo do ano, com 60 empreendimentos 
(21, na quinta edição; 22, na sexta; e 17, na sétima) e um público 
médio de 600 pessoas por dia de evento, totalizando 1.800 
pessoas por edição. A meta para 2018 foi cumprida e, para 
2019, planejamos mais três edições da Feira, chegando ao final 
do ano de 2019 com a décima edição comemorativa da Feira.



Gastronomia no Parque

O Gastronomia no Parque, nascido em 2018, em parceria 
com o Curso de Gastronomia as UFRJ (Instituto de Nutrição 
Josué de Castro), é um projeto que visa ofertar comida de rua 
elaborada por alunos da UFRJ que participaram da última edição 
da Feira gastronômica e Cultural do Parque e visa à integração 
da comunidade Parque. O projeto ocorre todas as segundas-
feiras das 11h às 15h, tendo a cada semana o revezamento de 
empreendimentos com cardápio diferente.

Trajetória X

O programa Trajetória X nasceu em 2017 com o objetivo de 
realizarmos encontros mensais de discursões de diversos temas 
ligados ao universo feminino. Para 2018, a meta era proporcionar 
encontros bimestrais focando as questões que envolvem 
trabalho e ser mulher. Porém, após o primeiro encontro do 
ano, percebeu-se que o programa precisava ser restruturado e 
passou-se o resto do ano de 2018 reestruturando-o.

55
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Campanha de Doação de Sangue

O Parque iniciou uma parceria com o Hemorio em 2017 visando 
ao engajamento da comunidade Parque em prol da atividade 
de voluntariado de doação de sangue. Essa ação é de extrema 
importância para o Parque, visto que a doação de uma bolsa de 
sangue pode salvar até três vidas; menos de 2% da população 
Brasileira doa sangue regularmente; e doar sangue não é apenas 
salvar vidas por meio de cirurgias, e sim salvar pessoas acometidas 
de traumas, anemia, tratamento oncológico, transplante de órgãos, 
hemofilia, distúrbios de coagulação, entre outros. 

Por isso em 2018, realizamos três campanhas de doação de 
sangue com 90 bolsas coletadas. Entre os doadores estão 
professores, alunos e pesquisadores de laboratórios da 
UFRJ, funcionários das empresas residentes do Parque e da 
Incubadora, e colaboradores do Parque e da Incubadora. A meta 
para 2019 é a realização de duas campanhas no ano.
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Campanhas de doação para a Vila

Em outubro de 2018, duas casas da 
Vila Residencial foram destruídas por 
causa de um incêndio, deixando duas 
famílias sem nada além da roupa do 
corpo que estava usando no momento. 
A associação dos moradores ajudou 
as famílias a buscarem recursos para 
pagar o aluguel de uma nova casa, 
enquanto as casas não tivessem sido 
reformadas. O Parque mobilizou a sua 
comunidade em uma campanha de 
voluntariado cujo mote era a doação 
de roupas, fraudas, itens de higiene, 
colchão, mantimentos, etc. A campanha 
foi um sucesso e teve participação 
massiva da comunidade Parque.

Maré Olímpica

O projeto visa estimular os alunos das escolas públicas da Maré 
a participarem das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das 
Escolas Públicas (OBMEP). 

Projeto fundado em 2017, em 2018 contou com a parceria de 
11 empresas residentes e da 4ª Coordenadoria Regional de 
Educação (CRE). Como resultado, 4.640 alunos foram inscritos 
para a primeira fase das Olimpíadas – 163% a mais de alunos 
que no ano anterior –, com 227 aprovados para a segunda fase. 
Como premiação para os alunos que passaram para a segunda 
fase, o Parque organizou uma visita ao seu ambiente para 
demonstrar a importância da matemática no dia a dia. A visita 
ocorrerá em abril de 2019. 
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Ação de Final de ano 

O Parque apoiou a ação de final de ano coordenada por uma 
das nossas empresas do Crowd Rio9, Bela Horta. Ação visava 
trazer um grupo de crianças em tratamento no INCA e suas 
famílias para um café da tarde e entrega de presentes. Para 
tanto, a ação contou com voluntários de algumas residentes 
do Parque, com o apadrinhamento das crianças, um show de 
mágica e a entrega dos presentes pelo Papai Noel. Ao todo, 
foram apadrinhadas 21 crianças.

9  Programa de aceleração em 
parceria com a Telefônica Open 
Future.
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Dogs do Parque

O Parque Tecnológico, desde novembro de 2018, apoia o projeto 
de Voluntários “Dogs do Parque”. Esse projeto, realizado por 
funcionários das empresas residentes do Parque, por meio de 
uma vaquinha mensal, visa resgatar, tratar, castrar, vacinar e 
abrigar os animais abandonados no Parque e na UFRJ até a sua 
adoção. O lançamento da campanha de adoção ocorrerá no 
primeiro mês de 2019, sendo ações posteriores: a criação de 
campanhas e feiras de adoção de animais.

Para saber mais sobre o projeto ou se 
tornar voluntário entrar em contato no 
e-mail: dogs@parque.ufrj.br
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Yoga no Parque

Em 2017, foi implantado no Parque a prática de Yoga. A atividade 
é conduzida por um aluno da UFRJ e pode ser realizada por 
qualquer pessoa interessada em desenvolver o corpo e a mente, 
prevenindo e tratando doenças ocupacionais, estresse e maus 
hábitos comportamentais. Em dezembro de 2018, a prática era 
exercitada por dez pessoas.

Um dia de Movimento no Parque

A fim de incentivar atividades físicas e de lazer no Parque, em 
2018, consolidou-se uma parceria com a Escola de Educação 
Física e Desporto (EEFD) da UFRJ, que promoveu o evento “Um 
dia de movimento no Parque”. A iniciativa trouxe as seguintes 
atividades físicas: corrida de orientação, forró e corfebol10. O 
evento foi realizado no dia 14 de novembro entre as 10h e as 12h.

Integração BRT- Parque

Tema material:   (GRI 103-1)

O programa Parque Mobilidade responde a dois temas materiais 
para o Parque: Qualidade de Vida e Mobilidade. Isso porque é um 
projeto que visa facilitar o deslocamento das pessoas entre o 
Parque, Cidade Universitária e as suas conexões com a cidade do 

10  O corfebol é uma modalidade esportiva em que homens e mulheres formam uma equipe, o que torna o esporte um dos poucos no mundo 
com essas características. O jogo lembra uma mistura do handebol com o basquete.
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Rio de Janeiro, gerando mais conforto para a comunidade Parque.
Para tanto, existem quatro modalidades de transporte gratuito 
para circulação de pessoas na Cidade Universitária: 

• Doze linhas de ônibus para deslocamento dentro da Cidade 
Universitária e intercampi (partindo da Cidade Universitária 
para as demais unidades da UFRJ e pontos; estratégicos ao 
final das aulas em períodos noturno), disponibilizado pela 
Prefeitura da Cidade Universitária da UFRJ;

• Uma van do Laboratório Fundo Verde, que circula de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h30, faz o trajeto BRT-Parque;

• Um carrinho elétrico de oito lugares disponibilizado pelo 
Parque Tecnológico, que circula de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 10h, das 11h às 14h e das 15h às 18h. o trajeto 
Parque-Incubadora-Parque com um público médio mensal 
de 1.300 pessoas;

• Quatro bicicletas compartilhadas – que compõem a obra 
de arte “no vai e vem do ir e vir” instalada no Parque em 
2017 -  que ficam à disposição da comunidade Parque para 
locomoção pelo nosso ambiente.
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Gestão Financeira

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 como 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 fomento11.

Cessão de uso dos 
prédios compartilhados

1/3 revertido para operação do Parque

1/3 revertido para o Fundo de Bolsas

1/3 revertido para o Fundo de Projetos Especiais

Taxa de serviço de 
terrenos Receita integramente revertida para operação do Parque

Taxas de serviços dos 
prédios compartilhados Receita integramente revertida para operação do Parque

Fomento
Construção do CUBO

Pagamento de parte de pessoal

Fontes de Recursos do Parque

11  Os recursos da modalidade fomento foram provenientes da FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), e assim sendo utilizados de acordo 
com o projeto aprovado por ela.
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12  Não dispomos da informação atualizada do valor da concessão de uso das grandes empresas paga diretamente à UFRJ. Para fins de 
atualização, utilizamos o índice do IGP-M acumulado ao final de cada ano, conforme previsão contratual.

Fonte de Recursos Parque Tecnológico - 2018

Os recursos provinientes das quatro modalidades supracitadas 
foram distribuidos da seguinte forma em 2018 (GRI 102-7). 

O Parque também gera recursos financeiros com a cessão 
de terrenos. Conforme previsto no processo de criação do 
Parque, esses recursos são repassados integralmente para a 
administração central da UFRJ, configurando uma fonte extra 
de receitas para a universidade. De 2009 até 2018 foram 
repassados para a UFRJ os seguintes recursos12:
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Receitas cessão de uso do solo

Assim como em 2017, o ano de 2018 tinha como meta a 
redução dos custos operacionais por meio da revisão dos 
contratos dos prestadores de serviços, priorizando, nesse ano, 
os dispêndios com as concessionárias. A atividade foi bem-
sucedida, considerando que os contratos de consumo de luz e 
água tiveram seus valores reduzidos em 6%. (GRI 201-1)

O aumento do custo de pessoal foi devido principalmente a 
correções salariais. Os desembolsos relacionados a serviços de 
terceiros cresceram cerca de 13% em relação ao ano de 2017, em 
razão de reajustes previstos contratualmente. A despeito disso, 
ao final do segundo semestre de 2016, foi implantada uma nova 
metodologia de trabalho para o serviço de manutenção das áreas 
verdes, que resultou em redução de 55% do valor (se comparado 
ao contrato anterior), fruto de um processo licitatório realizado 
naquele período, conforme reportado nos relatórios anuais de 
sustentabilidade. (GRI 201-1)
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Custos Operacionais do Parque em 2017 e 2018

Os gastos relacionados ao item demais serviços cresceram em 
relação ao ano de 2017, em razão de contratações realizadas 
ao longo do ano de 2018 e da necessidade de continuidade 
de alguns projetos especiais de interesse da UFRJ, como a 
Feira Gastronômica e Cultural e a Galeria Curto-circuito, que 
eram custeados com recursos oriundos da cessão de uso dos 
espaços compartilhados, que estão sendo mantidos de forma 
contingenciada, até que o Parque aprove a política de utilização 
desses recursos no Conselho Diretor.  (GRI 201-1)
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O resultado financeiro do Parque no ano de 2018 foi positivo em 
R$ 2.364.107,59, refletindo o aumento da taxa de ocupação deste, 
o aperfeiçoamento dos procedimentos de cobranças e o esforço 
de redução dos custos operacionais. Esse saldo do exercício de 
2018 será utilizado em 2019 em infraestrutura e projetos.

Em 31 de dezembro de 2018, o projeto do Parque investiu 
R$ 309.736,27 em infraestrutura, projetos e gastos de 
contingência. Para o ano de 2019, a meta continua sendo a 
redução de custos. No entanto, agora serão priorizados os 
dispêndios com serviço e consumo.

Gestão de Ecoeficiência

Reconstrução da biodiversidade; redução do consumo de 
recursos energético, hídrico; e destinação correta e reutilização 
de recursos sólidos são os objetivos do Programa Parque 
Ecoeficiente. Esse programa é realizado visando à diminuição 
dos impactos das nossas operações no meio ambiente. A 
seguir, apresentamos os resultados deste programa.

Biodiversidade do Parque

A biodiversidade do Parque é composta de espécies de restingas 
e Mata Atlântica. A sua gestão é feita por meio da implantação 
do Projeto Paisagístico da Parque. Nosso ambiente possui 350 
mil m², sendo cerca de 100 mil m² compostos de áreas verdes. 
O Parque possui áreas de manguezal dentro do seu ambiente 
cuja extensão é de cerca de 34 mil m². Essas áreas são de 
preservação ambiental protegidas por lei.

(GRI 102-11)

(GRI 304-3)
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O projeto paisagístico do Parque foi 
desenvolvido visando à preservação de 
áreas de manguezais já existentes e a 
recomposição da vegetação degradada ao 
longo dos anos.

Anualmente revisitamos o projeto paisagístico e cerca de 80% do 
que foi projetado está implantado. Como consequência, verifica-
se o retorno de aves e mamíferos da fauna brasileira. Em 2018, 
foram plantadas 21 mudas de árvores durante a Semana do 
Meio Ambiente.

Energia

A energia consumida pelo Parque Tecnológico da UFRJ é de fonte 
elétrica, cujo abastecimento é realizado pela concessionaria 
Light. Sob a administração do Parque encontram-se os prédios 
de acesso, administração, CETIC e MP e a iluminação pública. 
A metodologia de mensuração destes é feita por meio de uma 
ferramenta de controle mensal de curvas de desempenho.

O nosso consumo de energia em 2018 foi o mais baixo em 
comparação com os últimos cinco anos. O consumo foi de 
548.617 Kw/h, registrando uma redução de 14%13 no consumo 
em relação ao ano de 2017. 

13  A redução do consumo de energia não foi maior em virtude de um defeito na bomba de água no mês de outubro, que a manteve ligada por 
mais de 72 horas.
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Em 2018, foram implantadas as seguintes ações para redução 
do consumo de energia: troca de luminárias compactas 
florescente pela luminária LED no prédio CETIC no último 
trimestre do ano e a troca de um aparelho de ar-condicionado 
antigo por um de maior eficiência enérgica no prédio da 
administração. Além disso, a saída de uma residente do prédio 
MP e a mudança do almoxarifado e da oficina do Parque 
Tecnológico, também do prédio MP, para o CEOP (Centro de 
Operações), ajudaram na redução do consumo de energia. 
Para 2019 a meta é realizar estudos de viabilidade técnica e 
financeira para implementação de painéis de energia solar para 
os prédios da administração, CETIC e MP. 

14  As grandes empresas que forneceram o seu consumo de energia foram:  Ambev, Dell EMC, Halliburton, Siemens, TechnipFMC e Vallourec.

Os prédios das grandes empresas residente do Parque têm 
administração própria que compete a cada uma. Em 2018, 
verifica-se que o consumo de energia total14 das grandes 

Consumo de energia em Kw/h dos espaço sob administração do Parque em 2018
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15  Retirou-se do cálculo de redução do consumo a empresa AMBEV, visto que, em 2017, ela estava se instalando, e não foi contabilizado o seu 
consumo nesse ano.
16  Em 2017, a empresa estava se instalando, não havendo, portanto, dado de comparação.

residentes foi de 9.082.454. Comparando com o ano de 2017, o 
consumo de energia apresenta uma redução de 4%15.

Empresa 2018 2017 Redução de consumo 
comparado com 2017 Motivo

AMBEV 2.345.102 Sem dado16 ---

Não existe base de comparação, visto 
que a empresa finalizando a instala-
ção da equipe em 2017. Para 2019, a 
empresa iniciou um trabalho de mo-
nitoramento com a empresa incubada 
Green Ant para redução do consumo de 
energia elétrica para 2019.

Dell EMC 840.000 732.592 (não houve redução) ---

Halliburton 2.502.329 2.825.731 11%

Indiretamente foi a instalação de um 
banco de capacitores (o principal objeti-
vo dessa instalação foi diminuir custos 
adicionais, por exemplo multas da Light 
relativa à energia reativa).

Siemens 1.474.598 1.410.780 (não houve redução)
Não houve redução de consumo em 
relação ao ano de 2017, visto que o time 
da Siemens aumentou.

TechnipFMC 1.761.225 1.871.010 6% Continuação da ação de troca das lâm-
padas de LED.

Vallourec 159.200 180.200 12% Conscientização interna para o consumo.

Subtotal
(sem AMBEV)

6.737.352 7.020.313 4%  

Total 9.082.454

Água

O abastecimento de água do Parque é realizado pela empresa 
CEDAE/RJ. A metodologia utilizada pela administração do Parque 
para a mensuração do consumo de seus prédios próprios – 
acesso, administração, CETIC e MP – e das áreas comuns de 
paisagismo é o acompanhamento de consumo diário por medidor.
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Nas áreas sob a responsabilidade da administração do Parque 
em 2018, o consumo de água foi de 2.716 m³, registrando uma 
redução de 5%. Essa redução se justifica pelo monitoramento 
constante dos hidrômetros instalados no Parque.

No final do ano de 2018, o Parque iniciou a implantação de um 
sistema de captação de águas das chuvas nos prédios do CETIC e 
MP. Em 2019, teremos um sistema de medição que represente o 
efeito desta medida e planeja-se o aproveitamento da captação 
das águas pluviais na irrigação para, com isso, reduzir o consumo 
de água potável nos prédios do Parque17.

O consumo de água dos prédios das grandes empresas residente 
do Parque18 em 2018 foi de 32.281 m³, apresentando uma média 
de redução19 de 14% no ano.

17  Na irrigação das áreas externas do Parque era utilizada, até 2018, a água potável.
18  As grandes empresas que forneceram o seu consumo de energia foram: AMBEV, DELL EMC, Halliburton, Siemens, TecnipFMC e Vallourec.
19  Essa taxa foi calculada sem o consumo da empresa AMBEV, visto que ela não estava totalmente instalada em 2017 e não obtivemos o 
consumo dela nesse ano.

Consumo de água em m³ nos espaços sob administração do Parque em 2018
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20  Em 2017, a empresa estava se instalando, não havendo, portanto, dado de comparação.
21  A empresa não tinha fechado o dado exato.

Empresa 2018 2017 Redução de consumo 
comparado com 2017 Motivo

AMBEV 18.191  Sem dado20 ---

Não tem base comparativa, porém, dentro 
do ano de 2018, a empresa obteve 22% de 
redução de consumo de água, em virtude de 
um trabalho de Belt na unidade.

Dell EMC 636 Sem dado21 ---  

Halliburton 2.174 3.171 31,43%
Incentivo aos funcionários para o uso cons-
ciente da água.

Siemens 3.517 3.488 (não teve redução)

Proporcionalmente houve redução de 
consumo de água com a instalação de regu-
ladores de fluxo, a utilização de irrigadores 
para o gramado e a eliminação de todos 
os vazamentos encontrados, mas como 
aumentou o número de pessoas no site em 
termos de número absoluto não teve. 

TechnipFMC 6.883 7.214 4,59% Não foram implantadas ações.

Vallourec 1.080 1.176 8,93%
Realização de conscientização interna para 
o consumo

Subtotal 
(sem AMBEV)

14.290 16.682 14,34%  

Total 32.481
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Descarte de efluente e resíduos

Tema material:   (GRI 103-1, 103-2, 103-3, 306-2)

O Parque possui um sistema de descarte de resíduo segmentado 
em três níveis: Coleta de resíduo comum; Compostagem de 
resíduo de manutenção do paisagismo; e Coleta e destinação de 
resíduos recicláveis – Recicla Parque.

O sistema de coleta de resíduos comum abrange todos os 
resíduos sólidos classificados como resíduos de classe II (não 
perigoso) – A (não inerte), segundo a NBR 10.004/2004. O 
sistema tem apoio de uma empresa terceirizada, devidamente 
licenciada no INEA, que realiza diariamente a coleta de resíduos 
comuns e os transporta para uma estação de transbordo de 
resíduos (ETR), igualmente licenciada. Para resíduo comum, a 
avaliação é feita por volume, visto que se contabiliza o número 
de contendedores de 1,2m3, conforme gráfico a seguir.

2018 2017

Meses Containers/Mês Volume m³/Mês Containers/Mês Volume m³/Mês

Janeiro 121 145,20 88 105,60

Fevereiro 91 109,20 93 11,60

Março 122 146,40 105 126,00

Abril 111 133,20 84 100,80

Maio 120 144,00 112 134,40

Junho 119 142,80 108 129,60

Julho 114 136,80 94 112,80

Agosto 123 147,60 126 151,20

Setembro 108 129,60 135 162,00

Outubro 135 162,00 133 159,60

Novembro 107 128,40 121 145,20

Dezembro 110 132,00 114 136,80

Total 1381,00 1657,20 1313,00 1475,60
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Verifica-se que, em 2018, houve um aumento dos resíduos 
coletados. Isso se deve ao fato de que, nesse ano, empresas/
laboratórios/unidades da UFRJ, que se instalaram no Parque 
no último ano, tenham chegado à sua capacidade máxima 
de destinação de resíduos. Além disso, o Parque iniciou as 
operações do seu Centro de Operações em agosto de 2018, 
e uma das empresas residentes teve um aumento de 35% na 
coleta de resíduos se comparado ao ano anterior.

A destinação sustentável de resíduos de manutenção de 
paisagismo é realizada pelo processo de compostagem. 
Diariamente, a manutenção das áreas verdes do Parque 
gera uma quantidade de matéria orgânica oriunda de podas, 
roçadas e queda de folhas das árvores e arbustos. Há seis 
anos foram implantadas leiras de compostagem, evitando a 
contratação mensal de empresas de descarte de resíduos, o 
que proporcionou o uso desse material como matéria-prima de 
excelente qualidade para a recuperação de solos degradados 
durante o plantio e a manutenção de espécies arbóreas e 
de cobertura vegetal. Ainda não foi possível determinar a 
quantidade de terra produzida por esse sistema, porém estamos 
estudando um sistema para a medição para tal finalidade.

A coleta e destinação de resíduos recicláveis dos prédios 
sob administração do Parque é feita pelo projeto Recicla 
Parque. Implantado em 2017, o projeto – uma parceria com 
o Laboratório de Ecologia Aplicada da UFRJ – introduziu 
progressivamente a coleta seletiva no Parque, internalizando 
práticas ambientalmente corretas.

Em 2018, foram destinados 323,30 kg de resíduo reciclável de 
diversas tipologias para as cooperativas de catadores, cumprindo 
o Decreto 5.940/06, as diretrizes da Comissão Recicla UFRJ e a 
Política de Sustentabilidade do Parque, conforme gráfico a seguir.
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O consumo potencial de energia e Co2 evitados encontram-se 
a seguir. Isso significa que, como os materiais enviados para 
reciclagem pelo Parque geram um potencial de energia e CO2, 
economizado pela indústria na produção de novos materiais/
produtos, usando como obra-prima os materiais recicláveis 
fornecidos pelo Parque.

Meses Papel Papelão Plástico Vidro Metal Latinha Tetrapak Total

Janeiro 14,7 10,90 9,6 24,20 0 0,6 0,4 60,4

Fevereiro 13,6 23,40 12,7 0,00 0 1,1 0,7 51,5

Março 13,1 11,70 8,1 0,20 0 1 0,7 34,8

Abril 11,1 6,40 6,9 0,20 0 0,4 0,4 25,4

Maio 0,5 3,20 4,2 1,30 0 1,2 0,1 10,5

Junho 0,8 13,40 1,7 0,00 0 0,1 0 16

Julho 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0

Agosto 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0

Setembro 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0

Outubro 1,4 30,60 1,2 0,40 0 0 0 33,6

Novembro 33,4 14,80 5,1 0,00 0 0,4 0,8 54,5

Dezembro 3,2 11,40 4,3 16,50 0 0,5 0,7 36,6

Total 91,80 125,80 53,80 42,80 0,00 5,30 3,80 323,30

Resíduos Recicláveis em kg destinado à cooperativas em 201822

22  Dados fornecidos pelo Laboratório de Ecologia Aplicada da UFRJ.

Consumo de energia evitado (GJ/T) Emissão de CO2 evitado (TCO2/T)

2017 9,1034 2017 0,4079

2018 11,9894 2018 0,7132

Dados fornecidos pelo Laboratório de Ecologia Aplicada da UFRJ
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23 Para ver em detalhes a Política de Integridade e Transparência da Fundação COPPETEC, entre no site eletrônico da Fundação por meio do link: 
http://www.coppetec.coppe.ufrj.br/site/documentos/politica_integridade_2017.pdf

A destinação dos recicláveis é acompanhada semanalmente. 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 
Parque e faz todo o processo de triagem e beneficiamento em 
seu centro de triagem. 

As perspectivas para 2018 não se consolidaram. Portanto, 
para 2019, permanece como meta a expansão do sistema de 
coleta seletiva para todo o território do Parque Tecnológico, 
viabilizando, assim, a construção de um Centro de Triagem 
e Beneficiamento próprio, o que garantirá a interface das 
empresas com grupos de pesquisa de resíduos, fortalecendo a 
economia circular e a missão do Parque.

Gestão de transparência e integridade no 
Parque

Tema material:    (GRI 103-1, 102-16)

O Parque Tecnológico não possui uma política de ética e 
integridade própria. Contudo, adere à Política de Integridade e 
Transparência da Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e 
Estudos Tecnológicos - COPPETEC23, tendo em vista que a gestão 
financeira e operacional do Parque recebe o apoio da Fundação.
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De forma complementar, o Parque desenvolve o programa 
Parque Transparente, que consiste em uma série de ações que 
tornam públicas as informações relevantes e de interesse público 
sobre o Parque e sua gestão. No site eletrônico do Parque há 
uma página chamada Parque Transparente, que viabiliza o 
conhecimento das atividades de gestão do Parque Tecnológico 
da UFRJ e do funcionamento de sua governança institucional e é 
atualizada continuamente conforme as ações ocorrem.

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 on-line e 
prestação de contas.

Em 2018, simplificou-se o acesso às informações de 
governança, dando publicidade adequada às ações desenvolvidas 
pelo Parque. Tais medidas fazem parte 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. 

Foi destaque desse ano a aprovação do Regulamento do Parque 
Tecnológico da UFRJ no Conselho Universitário da UFRJ, em sessão 
de 08 de novembro de 2018, por meio da RESOLUÇÃO Nº 10/2018. 
Com esta nova Resolução, publicada no Boletim da UFRJ nº 46, de 
15 de novembro de 2018, ficou revogado o regulamento anterior do 
PTEC-UFRJ, aprovado originalmente em reunião ordinária do Conselho 
Universitário realizada no dia 08 de maio de 1997 (Boletim da UFRJ nº 
24, de 12 de junho de 1997). 

No que se refere à ética e à integridade, o Parque tem valores, 
princípios, padrões e normas de comportamento elaborados em 
2016, em cooperação com um time de consultores, especialistas 
e parceiros, disponibilizados no seu Planejamento Estratégico 



2016-204524. De forma complementar, além do Planejamento 
Estratégico e do Regulamento Geral, o Parque também conta 
um Regulamento Operacional, Regulamento de Uso de Solo, 
Política de Apoio e Patrocínio e Política de Sustentabilidade, 
instrumentos que auxiliam no exercício de uma gestão efetiva e 
transparente.

Para o ano de 2019, a meta é que tenha início a redação da 
Política de Integridade e Transparência do Parque Tecnológico, 
ação que se insere no contexto do fortalecimento do seu sistema 
de governança e gestão.

24  Para ver o Planejamento Estratégico 2016-2045 completo do Parque Tecnológico da UFRJ acessar o link: http://www.parque.ufrj.br/wp-
content/uploads/2017/04/plano_estrategico.pdf
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