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TURQUESA LARANJA

Visão
de futuro

2045

Missão

Valores

O Parque Tecnológico é um ambiente dinâmico, diverso e que gera 
inovações relevantes para o desenvolvimento econômico e 
socioambiental.

Principais atributos de atuação do Parque Tecnológico da UFRJ, no 
contexto dessa Visão, são:

PROTAGONISMO
Postura ativa e antecipatória para dinamizar as redes de inovações 
globais;

DIVERSIDADE
Ambiente com diversidade cultural e constituído de empresas nacionais 
e internacionais de todos os portes, conectados aos grupos de pesquisa 
da UFRJ e articuladas a empreendedores e investidores;

DINAMISMO
Ambiente com alta capacidade de renovação, cheio de vida, 
caracterizado pelo seu dinamismo e leveza.

Fortalecer a capacidade de inovação do ecossistema para a criação de 
riqueza e bem-estar da sociedade em um ambiente de conexões de 
iniciativas empreendedoras e geração de conhecimento.

COMPROMETIMENTO COM A INOVAÇÃO
Geramos inovações que impactam na melhoria do ambiente empresarial, 
social e acadêmico.

COLABORAÇÃO
Conectamos os elos das redes de inovação na geração de conhecimento 
e tecnologia.

ATITUDE EMPREENDEDORA
Somos proativos e perseverantes no fortalecimento do ecossistema de 
inovação.

QUEM SOMOS
O Parque Tecnológico da UFRJ – PTEC-UFRJ é um 
ambiente de inovação e empreendedorismo dentro 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 
(GRI 102-3) que promove a interação entre a UFRJ – 
alunos e corpo técnico-acadêmico – e as organizações 
residentes, transformando conhecimento em emprego 
e renda, também oferecendo produtos e serviços 
inovadores para a sociedade.

O Parque acompanha a gestão das pequenas e 
médias empresas instaladas e realiza atividades 
que estimulam o relacionamento entre as 
organizações residentes e demais públicos de 
interesse. Nossa atuação também visa auxiliar a 
ampliação do networking das residentes e estimular o 
empreendedorismo por meio de atividades de gestão 
de negócios e captação de recursos. 

Em fevereiro de 2019, o Parque assumiu a gestão do 
Polo de Biotecnologia, atendendo a uma solicitação 
da Administração Central da UFRJ no contexto do 
transbordamento de suas ações para outros espaços 
na Universidade. Ao final do ano, o Parque contava 
com 41 organizações residentes. Para saber mais 
sobre esse assunto, clique aqui.   
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Infraestrutura do Parque

O PTEC-UFRJ possui uma área de aproximadamente 
35ha (350.000m²), sendo 93.210m² de área 
construída, conforme o gráfico ao lado.

Seu ambiente é caracterizado por uma paisagem 
composta por arquiteturas de volumetrias e tipologias 
diversificadas, pela vegetação presente4 e integrada 
à paisagem construída e pela presença da Baía de 
Guanabara, que contorna a área.

Sua infraestrutura é composta de um Centro de 
Excelência em Tecnologia da Informação e Comunicação 
– CETIC, um Módulo de Prototipagem – MP, uma 
Administração, um restaurante, terrenos, um espaço de 
coworking, áreas para eventos e locais para projetos de 
empreendedorismo de alunos e docentes.

CETIC
A edificação é composta por quatro andares, com área 
total de 2.800 m², voltada para empresas de pequeno 
e médio portes. Possui ar-condicionado central, 
piso elevado, quadros elétricos individualizados (por 
sala), uma ampla e mapeada rede de cabeamento 
estruturado e possibilidade de utilização de rede sem 
fio, um sistema de telefonia IP, também dispondo de 
salas com tamanho passível de customização. 

78%

9%
6%

4%

2% 1%

Edificações de centros depesquisa de 
grandes organizações

Edificações de Laboratórios da UFRJ no 
Parque

Prédios compartilhados por pequenas e 
médias empresas

Edificações voltadas a serviços comerciais

Edificações de uso temporárioda 
Administração da UFRJ

Edificações destinadas ao uso das 
equipes da Administração do PTEC-UFRJ

Representação percentual da área construída no Parque em 2019

—
4  Para saber mais, ver a seção “Biodiversidade do Parque”.
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Em 2019, o prédio alcançou a marca de oito empresas 
residentes, mas finalizou o ano com o total de seis 
empresas. Atualmente, ainda estão disponíveis cinco 
salas no terceiro piso e todo o quarto piso.

MP
Esta edificação é voltada para empresas com perfil 
semi-industrial, que precisam de espaço e altura 
adequados para a instalação da infraestrutura 
necessária para a produção de seus produtos e 
serviços. A área de 3.100 m², abriga dez módulos de 
200 m² cada, com pé-direito de oito metros. Ao final 
de 2019, seis empresas ocupavam o prédio e ainda 
estavam disponíveis três módulos.

Administração
Trata-se do Prédio da Administração do Parque 
Tecnológico da UFRJ, cuja arquitetura caracteriza-se 
pela forma circular. Sendo originalmente destinado a 
ser um módulo de treinamento multidisciplinar com 
capacidade para um total de 120 pessoas, abriga a 
sede administrativa do PTEC-UFRJ. Seu programa de 
necessidades envolve recepção, dois auditórios com 
capacidade para 30 pessoas cada, copa e depósito de 
material de limpeza no primeiro pavimento, escritório 
administrativo, salas de reunião, café e banheiros 
no segundo pavimento. Esse último pavimento 
tem capacidade para abrigar uma população de 60 
pessoas.

Prédio do Cetic Prédio do MP

Prédio da Administração
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Restaurante
Também caracterizado por sua forma circular, o 
Restaurante do PTEC-UFRJ possui 1.421,47m² 
distribuídos em três pavimentos. Seu programa 
de necessidades envolve salões de alimentação e 
sanitários nos três pavimentos, cozinha industrial, 
vestiários, áreas técnicas, escritório e um terraço/
varanda no último pavimento. Em 2019, a equipe 
de arquitetura realizou, juntamente com a equipe de 
operações, vistoria de todas as instalações prediais da 
edificação com emissão de relatório técnico.

Terrenos
Em seus 350 m², além das edificações mencionadas 
anteriormente, também existem nas dependências 
do Parque as áreas de terrenos, que são concedidas 
por meio de editais de concessão de uso às empresas 
que demonstram interesse em instalar seus centros 

de pesquisa nessa região, bem como laboratórios da 
Universidade.

Serviços do Parque
(GRI 102-2b)

Os serviços prestados por todas as gerências do 
Parque para as organizações residentes são:

• Apoio à potenciais empresas residentes na 
identificação de oportunidades de interação com a 
UFRJ, por intermédio de reuniões e workshops com 
grupos de pesquisa.

• Estabelecimento de canais diretos e contínuos para 
promoção da interação empresa-universidade: 

• Articulação com grupos de pesquisa na UFRJ;

• Articulação com iniciativas empreendedoras do 
corpo discente da UFRJ (Hub de Inovação na UFRJ);

• Articulação com as demais empresas residentes no 
Parque e na Incubadora.

• Realização de eventos que visam estimular 
o relacionamento entre as organizações residentes 
do Parque Tecnológico e demais públicos de 
interesse;

• Ciclo mensal de eventos e workshops;

• Ciclo de eventos abertos para especialistas não 
residentes explorarem determinadas áreas do 
conhecimento;

• Desenvolvimento de networking qualificado, 
fomentando a integração das empresas no 
ecossistema de inovação, aproximação entre 
grandes, médias e pequenas empresas do Parque, 
bem como de outras instituições de interesse;

• Divulgação de informações sobre eventos, editais, 
programas e outros assuntos de interesse das 
empresas;

• Apoio no desenvolvimento dos seus programas de 
responsabilidade social e sustentabilidade;Prédio do restaurante
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Especificamente, de acordo com o porte da empresa, 
são oferecidos os seguintes serviços e atividades: 

Grandes empresas

• Apoio no desenvolvimento e execução de planos de 
investimentos em PD&I das grandes empresas em 
parceria com diversos atores: universidade, governo 
e outras empresas (inclusive startups);

• Acompanhamento na gestão do portfólio de projetos 
de PD&I dos centros de pesquisa instalados;

• Promoção e estímulo ao compartilhamento 
de experiências obtidas pelas empresas 
residentes nas parcerias a partir de avaliações de 
desempenho de projetos.

Pequenas e médias empresas

• Acompanhamento da gestão de pequenas e 
médias empresas instaladas no Parque, oferendo 
acesso à rede de parceiros para contratação de 
consultorias e capacitação às empresas residentes;

• Gestão de imagem, assessoria de imprensa, 
produção de conteúdo e consultoria para mídias 
digitais para pequenas e médias empresas 
instaladas no Parque;

• Conexão com investidores de capital de risco e 
orientação para relacionamento eficaz com essa 
comunidade.

Startups

• Apoio à criação de novas empresas baseadas no 
conhecimento tecnológico predominantemente 
geradas a partir de relações com a UFRJ:

• Utilização da metodologia lean startup;

• Disponibilização de assessorias e 
acompanhamento do desenvolvimento de cada 
negócio em comunicação e marketing, finanças e 
em outras áreas de gestão;

• Promoção de capacitações para a formação em 
negócios dos empreendedores residentes;

• Construção de networking profissional;

• Compartilhamento de experiências entre startups 
residentes, estimulando o amadurecimento dos 
empreendedores.

Todas as organizações do Parque também têm acesso 
aos seguintes serviços de infraestrutura:

• Segurança 24 horas;

• Sistema de vigilância eletrônica com 
monitoramento 24 horas;

• Paisagismo;

• Limpeza pública;

• Limpeza das áreas comuns dos prédios 
compartilhados;

• Coleta de resíduos comum;

• Iluminação pública;

• Acesso ao auditório do Parque, com capacidade 
para até 70 pessoas, salas de reuniões.

As empresas que residem nos prédios compartilhados 
ainda têm acesso aos seguintes serviços:

• Iluminação das áreas comuns dos prédios 
compartilhados;

• Manutenção e operação de ar-condicionado 
central;

• Manutenção civil e elétrica das áreas comuns;

• Manutenção e operação do sistema de 
telecomunicação;

• Recepção e Administração do Parque.
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Governança do Parque 
(GRI 102-18)

O sistema de governança5 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 (a) da UFRJ, 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 em termos de 
sustentabilidade econômica, ambiental e social do 
Parque. O mandato é de quatro anos e o pré-requisito 
principal é que o Diretor (a) eleito (a) seja servidor 

—
5  Para saber mais sobre os instrumentos de referências que balizam as 
ações do Parque, acessar o site: https://www.parque.ufrj.br/acesso-a-
informacao-3/.

(a) da UFRJ. A Direção Executiva é apoiada por sete 
gerências, 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.

Gerência Administrativa e Financeira (GRI 102-
2a): A equipe é responsável pela organização 
administrativa e financeira do PTEC-UFRJ, bem como 
pelo acompanhamento dos assuntos de interesse 
de seus stakeholders junto à Fundação COPPETEC 
e à UFRJ. Entre as principais atividades da Gerência 
Administrativa e Financeira estão o planejamento e o 
acompanhamento das finanças, licitações, contratos, 
compras de materiais, contratações de serviços 
e patrimônio. Ainda possui um setor de recursos 
humanos, responsável pela seleção de pessoas, 
engajamento dos colaboradores e desenvolvimento 
pessoal, que são exercícios contínuos. Composta por 
nove celetistas, sendo: uma Gerente, uma Analista de 
Recursos Humanos, dois Assistentes Administrativos 
voltados para as áreas de compras, contratações, 
orçamento e finanças, duas Secretárias e um 
Motorista para atendimento à direção e a toda equipe 
do PTEC-UFRJ e dois Jovens Aprendizes, que dão 
suportem a todas as Gerências, executando atividades 
internas e externas.

Gerência de Articulações Corporativas: A Gerência 
de Articulações Corporativas é responsável por 

estabelecer canais diretos e contínuos para a 
promoção da cooperação universidade-empresa 
e também faz a mediação entre as empresas e as 
Fundações Universitárias da UFRJ (COPPETEC e 
FUJB). A equipe realiza eventos e reuniões que visam 
estimular o relacionamento entre as organizações 
residentes no PTEC-UFRJ e os demais públicos, 
bem como interage com empresas para inserção 
no ecossistema inovador do Parque Tecnológico. 
A Gerência de Articulações é composta por três 
celetistas e uma estagiária.

Gerência de Comunicação e Imprensa: A Gerência 
de Comunicação e Imprensa atua na realização dos 
objetivos finalísticos do PTEC-UFRJ através das 
atividades de assessoria de imprensa, comunicação 
interna, relações públicas, marketing, parcerias, design 
gráfico e divulgação em mídias sociais. A gerência 
também é responsável pelo suporte às atividades 
realizadas pelas demais gerências, cobertura de 
eventos, gravação e edição de vídeos, produção de 
conteúdo, gerenciamento de site, newsletter, informes, 
além de prestar consultoria para startups e pequenas 
empresas residentes. Todas as atividades têm como 
foco a promoção do PTEC-UFRJ como instituição, o 
reconhecimento da importância do projeto perante 
à sociedade e atração de parceiros, apoiadores, 
residentes e público para eventos e programas 
realizados. A equipe é composta por três celetistas e 
um estagiário. 

https://www.parque.ufrj.br/acesso-a-informacao-3/
https://www.parque.ufrj.br/acesso-a-informacao-3/


25

Gerência de Desenvolvimento Institucional: 
A Gerência de Desenvolvimento Institucional é 
responsável por articular o sistema de governança 
corporativa com o modelo de gestão, concentrando-
se nos campos da gestão estratégica, da promoção 
do ecossistema de inovação e das ações de 
sustentabilidade. A gerência integra diferentes ações 
da organização tendo em vista gerar informações 
estratégicas para as tomadas de decisão.  A equipe 
também exerce a função de relações institucionais e 
governamentais, representando o PTEC-UFRJ junto 
aos seus públicos de interesse no país e no exterior. 
Reportando-se diretamente à Direção Executiva, a 
gerência tem como objetivo iniciar novos negócios e 
parcerias capazes de promover o desenvolvimento 
institucional do PTEC-UFRJ. É composta por dois 
celetistas e uma estagiária. 

Gerência Jurídica: A Gerência Jurídica tem como papel 
principal assessorar o Projeto nas áreas de Direito 
Administrativo, Cível e Empresarial, contemplando as 
questões jurídicas atinentes à Fundação de Apoio, ao 
ingresso de empresas e instituições via procedimentos 
de seleção pública. Atua na interface com as 
demandas contratuais das empresas instaladas e 
atendendo às demandas do público interno do Parque, 
as demais gerências e unidades relacionadas com 
ações de consultoria jurídica, elaboração de contratos, 
aditivos, convênios, pareceres e editais de licitação, 
bem como análise de viabilidade jurídica de projetos 

de PD&I. A Gerência Jurídica é composta por dois 
celetistas, Advogados contratados pela Fundação 
Coppetec, que se dedicam exclusivamente ao apoio do 
PTEC-UFRJ no aspecto das questões legais.

Gerência de Operações: A Gerência de Operações 
é responsável por planejar e executar as atividades 
que visam o bom funcionamento do PTEC-UFRJ, 
realizadas por terceiros e por equipe própria. As 
principais atividades são: manutenção urbana, predial 
e de infraestrutura de utilidades e mobiliários urbanos, 
segurança patrimonial com vigilância física e eletrônica 
de toda área urbana do PTEC-UFRJ, controle de 
acesso, limpeza e conservação das áreas comuns e 
jardins, fiscalização e acompanhamento de obras das 
edificações sob a gestão do PTEC-UFRJ, operação dos 
prédios compartilhados, operação dos cais, heliporto 
e estacionamentos de visitantes e tecnologia da 
informação. Composta por 26 celetistas.

Gerência de Projetos de Arquitetura e Urbanismo: 
A Gerência de Arquitetura e Urbanismo é composta 
por uma servidora pública e duas celetistas. A equipe 
é responsável por atividades de planejamento 
urbano, regulamentação de uso e ocupação do solo, 
estudos de viabilidade técnica de novos projetos, 
desenvolvimento e coordenação de projetos 
arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos, vistorias 
técnicas, orientação e monitoramento das construções 
e reformas, gerenciamento de projetos relacionados 

às infraestruturas, atualização e disponibilização do 
cadastro das obras prediais e urbanas executadas e 
concluídas. Em conjunto com o Comitê de Arquitetura 
do PTEC-UFRJ, a gerência também é responsável pela 
análise e aprovação dos projetos de novas edificações 
e pelo monitoramento das aprovações junto aos 
órgãos fiscalizadores vigentes.  Ao longo do ano de 
2019, a gerência realizou ações que envolveram 
as áreas do PTEC-UFRJ, do Polo de Biotecnologia e 
da Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ com 
destaque para as seguintes atividades: Para que o 
Parque consiga cumprir a sua Missão, existem dois 
comitês técnicos de apoio à governança6: (i) Comitê 
de Avaliação de Candidatura de Novas Empresas; e (ii) 
Comitê Consultivo de Arquitetura e Urbanismo.

—
6  Para saber sobre a composição dos comitês, acessar o site: https://www.
parque.ufrj.br/acesso-a-informacao-3/ na aba Governança.

https://www.parque.ufrj.br/acesso-a-informacao-3/
https://www.parque.ufrj.br/acesso-a-informacao-3/
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COMITÊS TÉCNICOS COMITÊS CONSULTIVOS

GERENTE DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

Analista de RH

Assistente de
Licitações, Con-

tratos e Convênios

Assistente
de Compras

Analista de
Articulações
Corporativas

Estagiário Estagiário

Assessora de
Comunicação

e Impressa Analista de
Responsabilidade

Social e
Sustentabilidade

Designer

Estagiário
de Design

Assistente
Administrativo

e Financeiro

Secretária I

Secretária II

Motorista

Jovem
Aprendiz I

Jovem
Aprendiz II

Supervisor
Conservação

e Limpeza

Recepcionista

Recepcionista

Recepcionista

Auxiliar de
Serviços Gerais

Copeira

GERENTE DE
ARTICULAÇÕES
CORPORATIVAS

GERENTE DE
COMUNICAÇÃO

GERENTE DE
DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL
GERENTE DE
OPERAÇÕES

DIRETOR
EXECUTIVO

CONSELHO
DIRETOR

GERENTE DE
PROJETOS DE

ARQUITETURA
E URBANISMO

ADVOGADA

Comitê de Avaliação
de Candidaturas de

Novas Empresas

Comitê Consultivo
de Arquitetura
e Urbanismo

Comitê Gestor
de Articulações

Comitê de
Acompanhamento

de Desempenho

Analista de
Articulações
Corporativas

Auxiliar de
Serviços Gerais

Auxiliar de
Serviços Gerais

Supervisor de
Manutenção

Encarregado de
Manutenção

Técnico de
Refrigeração

Supervisor de
Segurança

Engenheira
Fiscal de Obras

Equipe de
Vigilância

Equipe de
Zeladoria

Supervisor de
Manutenção

Urbana e Materiais

Almoxarife

Equipe de
paisagismo
e Limpeza

Supervisor
de TI

Analista de
Sistemas

Analista de
Arquitetura e

Urbanismo
Advogado Júnior

Assistente de
Arquitetura e

Urbanismo

Auxiliar de
TI/CFTV

Assistente de
Manutenção

Assistente de
Manutenção

Assistente de
Manutenção

Auxiliar de
Manutenção

Auxiliar de
Serviços Gerais

Organograma do Parque Tecnológico da UFRJ
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O Comitê de Avaliação de Candidatura de Novas 
Empresas é responsável por avaliar as propostas 
técnicas apresentada pelas empresas interessadas em 
ingressarem no Parque, bem como a recomendação 
do desligamento de empresas residentes 
inadimplentes com as cláusulas de cooperação. 

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. Existem 
ainda dois Comitês Consultivos de apoio à governança 
do Parque7: (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. 
O segundo acompanha o desempenho do Parque em 
sua totalidade com foco nos aspectos operacionais, 
técnicos e financeiros.

A periodicidade do acompanhamento técnico e 
operacional é realizado anualmente, enquanto que os 
aspectos financeiros tem uma supervisão trimestral. 
Para saber mais sobre o relatório referente ao ano de 
2019 aprovado pelo Comitê de Acompanhamento de 
Desempenho do Parque Tecnológico da UFRJ, clique aqui. 
Para ver o parecer técnico, clique aqui.

Gestão de pessoas

(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

Um dos atributos da Visão 2045 do Planejamento 
Estratégico 2016-2045 é 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.

Para tanto, em 2018, iniciamos a construção de uma 
Política Contínua de Desenvolvimento de Pessoas 
(PCDP)8 em conjunto com a Fundação COPPETEC, 
que ainda está em desenvolvimento e visa o 
engajamento, a valorização, a retenção de talentos 
e, consequentemente, a redução de rotatividade dos 
nossos funcionários. 

—
7  Para saber sobre a composição dos comitês, acessar o site: https://www.
parque.ufrj.br/acesso-a-informacao-3/ na aba Governança.

—
8  Essa política tem como público-alvo os funcionários próprios da instituição.

—
9  Para saber os resultados do programa, clique aqui.

Até o fim de 2019, a Política orientavas 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.

1. Projeto Trajetórias Convergentes Realizada em 2018

2. Mapeamento e Avaliação de 
Competência

(não determinamos 
uma meta)

3. Plano de Capacitação 
Continuada dos Funcionários do 
Parque

(não determinamos 
uma meta)

4. Política de Cargos e Salários (não determinamos 
uma meta)

Ações e metas da Política Continuada de Desenvolvimento de 
Pessoas (PCDP)

Ao longo de 2019, iniciamos a segunda e terceira ação 
do PCDP. Em relação à segunda ação, realizamos o 
Mapeamento de Competências Comportamentais 
dos funcionários do Parque, ficando para 2020 o 
Mapeamento de Competência das funções exercidas 
pelos mesmos. Da terceira ação, a partir da gestão 
da nova direção, o Parque implantou o Programa de 
Treinamento de Funcionários de Desenvolvimento 
de Pessoas9, cujo objetivo é integrar as equipes e 
compartilhar saberes. 

https://www.parque.ufrj.br/acesso-a-informacao-3/
https://www.parque.ufrj.br/acesso-a-informacao-3/
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O PCDP está em constante construção e teremos 
a primeira versão finalizada quando tivermos 
Mapeamento e Avaliação de Competência dos 
funcionários implantado integralmente.

Além do PCDP, o Parque concentra esforços no 
desenvolvimento do Programa de Qualidade de Vida, 
que tem ações específicas para seus funcionários 
próprios e ações para toda a comunidade Parque10. 

A seguir apresentaremos o nosso time e o Programa 
de Qualidade de Vida.

Nosso Time

(GRI 102-7, 102-8, 401-1, 404-1)

Ao final do ano de 2019, o time do Parque Tecnológico 
da UFRJ contava com 52 funcionários11 - 48 
funcionários alocados na sede do Parque e quatro na 
unidade Polo de Biotecnologia distribuídos por área de 
gestão conforme a figura a seguir.

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

—
11  (GRI 102-48) Para proporcionar um retrato mais real do dia a dia do 
quadro funcional do Parque, a quantidade de funcionários terceirizados não 
foi incluída na contabilização.

Número total de empregados do Parque por área de gestão e por contrato de trabalho

DIREÇÃO
EXECUTIVA

GERÊNCIA 
ADMINISTRATIVA

E FINANCEIRA

GERÊNCIA DE 
ARTICULAÇÕES 
CORPORATIVAS

GERÊNCIA DE 
COMUNICAÇÃO

E IMPRENSA

GERÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL

GERÊNCIA DE 
OPERAÇÕES

GERÊNCIA DE PROJETOS 
DE ARQUITETURA E 

URBANISMO

GERÊNCIA
JURÍDICA

1

26 2

7 2 3 1 3 1

2 1 2 1

CLT (COPPETEC) Jovem Aprendiz (COPPETEC)

Estagiário (COPPETEC) Servidor (UFRJ)
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Do total de funcionários, 58% são do sexo feminino e 
42% são do sexo masculino (GRI 102-7 a.i, 102-8 a, 
401-1).

Número total de empregados por contrato de trabalho por gênero (GRI 102-8 a)

Número total de empregado por contrato de trabalho por região em 2019 (GRI 102-8 b)

masculino feminino

CLT
(COPPETEC)

20
25

0
3 1 1 1 1

Jovens Aprendizes
(COPPETEC)

Servidores
(UFRJ)

Estagiários
(COPPETEC)

87% dos nossos funcionários são regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.) via Fundação 
COPPETEC – sendo 45 Funcionários e dois Jovens 
Aprendizes – 4% são servidores UFRJ e 6% são regidos 
por contrato de estágio, também via Fundação 
COPPETEC. 

Os funcionários do Parque estão distribuídos 
geograficamente pelo estado do Rio de Janeiro (GRI 
102-8), sendo 59% do quadro funcional do Parque 
morando no entorno – Zona Norte e Central – e 6% 
morando em comunidades do entorno – Maré e Vila 
Residencial (GRI 102-8 b).

Em relação ao ano de 2018, o número de funcionários 
trabalhando na sede do Parque permaneceu o mesmo. 
O aumento de 8% no número de funcionários do 
Parque deveu-se ao fato do Parque ter assumido a 
administração12 do Polo de Biotecnologia.

Servidores
(UFRJ)

CLT
(COPPETEC)

Jovens Aprendizes
(COPPETEC)

Bolsitas
(COPPETEC)

Estagiários
(COPPETEC) Total %

Zona Norte 1 22 2 0 1 26 50

Zona Sul 1 4 0 0 0 5 10

Zona Oeste 0 4 0 0 0 4 8

Zona Central 0 5 0 0 0 5 10

Leste Fluminense 0 6 0 0 0 6 12

Baixada 
Fluminense 0 4 0 0 2 6 12

Total 2 45 2 0 3 52 100

—
12  Para saber mais sobre essas contratações, clique aqui. 
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A despeito disso, a taxa de rotatividade (GRI 401-1 
a) dos funcionários próprios do Parque, em 2019, 
foi de 11,5%, com a entrada de seis mulheres e cinco 
homens e o desligamento de dois homens e quatro 
mulheres. A maioria dos funcionários contratados 
são moradores da zona norte da cidade do Rio de 
Janeiro (GRI 401- b). Das pessoas que ingressaram, 
quatro foram para novas funções e as demais foram 
destinadas à substituição de funções preexistentes.

Nosso time é composto por 67% de funcionários com 
formação técnica, graduação ou pós-graduação e 25% 
com o ensino médio completo. Ressalta-se que 38% 
do total de pessoas que formam o corpo técnico do 
Parque são oriundas da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro.

Contratados Desligados Taxa de Rotatividade (%)

Gênero

Masculino 5 2 3,70

Feminino 6 4 7,41

Faixa etária

Abaixo de 29 anos 6 6 11,11

De 30 a 49 anos 8 8 14,81

Acima de 50 anos 3 3 5,56

Região

Zona Norte 5 3 5,56

Zona Sul 3 2 3,70

Zona Oeste 2 0 0,00

Zona Central 0 0 0,00

Leste Fluminense 1 0 0,00

Baixada Fluminense 0 1 1,85

Taxa de rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e região (GRI 401-1 b)

Nível de escolaridade dos empregados do Parque

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Técnico

Especialização

Graduação

Mestrado

Doutorado

25%
13

17%
9

17%
9

19%
10

10%
5

4%
2

8%
4
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Ações Projetos Meta 2019 Acompanhamento 
das metas de 2019

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 de uma semana de meio 
ambiente Meta Alcançada

Horta Urbana Realizar o replantio da Horta 
Comunitária Meta Alcançada

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

Meta Alcançada

3. Ações que estimulem 
o encontro/integração de 
pessoas

Formação de Plateia Ofertar ao menos dois 
espetáculos por mês Meta Alcançada

Galeria Curto Circuito de Arte 
Pública Realizar dois ciclos Meta não alcançada

Feira Gastronômica e Cultural do 
Parque Realizar de três edições Meta Alcançada

Gastronomia no Parque Realizar semanalmente do 
Gastronomia no Parque Meta Alcançada

Arraiá Pirapoca no Parque Realizar uma edição ao ano Meta Alcançada

4. Ações de voluntariado

Campanha de doação de Sangue Realizar de três campanhas Meta Alcançada

Maré Olímpica Realizar de uma visita ao Parque Meta não Alcançada14

Ação de Final de Ano para as 
crianças do INCA (não determinamos uma meta) (não determinamos 

uma meta)

Dogs Parque Ter ao menos uma feira de 
adoção de animais no Parque Meta Alcançada

5. Estímulo a atividade Física Yoga no Parque Ofertar a disponibilidade da 
atividade duas vezes na semana Meta Alcançada

6. Mobilidade Integração BRT-Parque
Ter o ônibus interno da UFRJ 
circulando de forma interrupta 
no Parque

Meta Alcançada

Programa de qualidade de vida e engajamento de 
pessoas

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 desenvolvidos13 em 2019 foram:

—
13  Esse relato estará expondo as ações e projetos desenvolvidos pela 
administração do Parque Tecnológico em parceria com as suas residentes, 
não aprofundando, portanto, nas ações desenvolvidas pelas residentes 
do Parque. Na seção Responsabilidade Social – dentro de Parque e o 
Desenvolvimento Local -falaremos das ações de voluntariado das grandes 
empresas residentes do Parque.

—
14  A visita dos alunos foi reagendada para o ano de 2020 devido a questões 
logísticas. Ações e projetos de Qualidade de Vida e Engajamento de Pessoas
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Data Tema Funcionário que deu o treinamento

08/11/2019 Finanças Pessoais Vicente Antonio de Castro Ferreira

22/11/2019 Power Point Descomplicado Fábio Léda da Silva

29/11/2019 Inteligência Emocional Rute Hermogenes dos Santos

06/12/2019 Relacionamento Interpessoal Marcia Regina de Mattos Duarte

13/12/2019 Fotografia Beatriz da Cruz Nascimento Corrêa

20/12/2019 Ambientes de inovação: uma aventura do possível Leonardo de Jesus Melo

O projeto Galeria Curto e Circuito de Arte Pública 
não teve um novo ciclo no ano de 2019, embora 
permaneça aberto a visitações com o seu acervo 
permanente.

Treinamento e Capacitações 

(GRI 404-1)

Anualmente, desde a sua formação, o Parque apoia 
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 2019, a 
nova direção do PTEC-UFRJ instituiu o Programa de 
Treinamento de funcionários de Desenvolvimento 
de Pessoas, cujo objetivo é integrar as equipes e 
compartilhar saberes. O programa teve início em 
novembro de 2019, ocorre semanalmente, tem 
duração de uma hora e contou com seis treinamentos.

Em 2019, ao todo, foram 1349 horas de treinamentos 
– 1106 horas de cursos e especialização e 243 horas 
de treinamento do Programa de Treinamento de 
Funcionários de Desenvolvimento de Pessoas.

645
analista

0
assessor

43
assistente 0

coordenador
6

diretor
6

engenheiro

418
gerente

7
motorista

10
secretária

24
auxiliar

6
copeira

6
encarregado

12
estagiário

8
jovem aprendiz

139
recepcionista

19
supervisor

Número de horas de treinamento dos funcionários do Parque em 2019

Calendário do Programa de Treinamento de funcionários de Desenvolvimento de Pessoas
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A média de hora por funcionário em cursos e 
especialização foi de 221,2 horas – sendo todos 
funcionários do sexo feminino – e do Programa de 
Treinamento de funcionários de Desenvolvimento de 
Pessoas foi de 4,7 horas – sendo de ambos os sexos.

horas de
treinamento1247

horas em média
por pessoa43

funcionários29

horas de
treinamento102

horas em média
por pessoa5

funcionários22

Programa Parque Verde

O programa visa preservar os recursos naturais, 
melhorar o microclima do ambiente e proporcionar 

um ambiente de convivência, de integração entre as 
pessoas e aproximação com a natureza, fornecendo 
sensação de bem-estar e saúde. Horto do Parque, 
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 Parque15.

A Semana do Meio Ambiente ocorre anualmente desde 
2014 e foi criada para comemorar o dia Mundial do 
Meio Ambiente. Em 2019, as ações que integraram a 
Semana de Meio Ambiente foram: Plantio de mudas de 
árvores e replantio da Horta Urbana do Parque. Foram 
plantadas 22 mudas de árvores das espécies Palmeiras, 
Ipê roxo, Paineira vermelha, Aldrago e Pau-ferro. 

A horta urbana fica dentro do Horto do Parque. O 
Horto atende às necessidades e demandas internas 
de produção e paisagismo e ainda conta com uma 
composteira 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 UFRJ16 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 voltou para o Parque em março de 2019 na 
unidade do Polo de Biotecnologia do Parque. 

—
15  Para saber mais sobre o nosso projeto paisagístico ir na seção “Gestão de 
Ecoeficiência” na página 46.

—
16  Os agentes da UFRJ são: Professores, Agência UFRJ de Inovação, Divisão de 
integração Universidade/Comunidade – DIU/PR5 e administração central da UFRJ

Barraca na Feira Agroecológica
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Formação de Plateia

O programa de Formação de Plateia, criado em 
2015, foi reformulado no início de 2019 com a 
chegada da Firjan como parceira. O programa visa 
estimular a comunidade Parque à experimentação de 
apresentações artísticas e/ou espaços culturais no 
estado do Rio de Janeiro. 

Em 2019, ofertamos 89 espetáculos – uma média 
de 11 espetáculos por mês. O programa teve 60 
solicitações, distribuindo 140 ingressos para a 
comunidade Parque.

MÊS ESPETÁCULO COLABORADORES DO PARQUE17 TOTAL DE INGRESSOS18

ABRIL

Menines 4 10

Felipe Catto 1 4

Eles não usam tênis Naique 1 2

Chapeuzinho Vermelho 1 3

A Ira de Narciso 1 4

MAIO

Tem Uma Mulher na Nossa Cama 1 2

As Crianças 3 6

Saia 1 2

Lá dentro tem coisa 1 2

JUNHO

Dançando no Escuro 1 2

Vanessa da Mata 2 4

Os desajustados 4 14

Saia 3 6

JULHO

Os desajustados 3 6

Alan Rocha 1 2

Procópio 3 6

Flávio Venturini 1 4

Sala de Música 1 2

AGOSTO

Oboró - Masculinidades Negras 3 12

Procópio 1 2

Traga-me a cabeça de Lima Barreto! 1 2

SETEMBRO
Jards Macalé 2 4

Contos Negreiros 1 2

OUTUBRO

Angels In America 2 4

Contos Negreiros 2 3

Tatá O Travesseiro 1 2

Orquestra Sinfônica Cesgranrio Convida Maria Gadú 4 8

NOVEMBRO

Luciana Mello 4 8

Peça de Casamento 2 4

Oboró - Masculinidades Negras 2 4

DEZEMBRO Oboró - Masculinidades Negras 2 4

TOTAL 60 140

 —
17  São contabilizados colaboradores do Parque: Funcionários da sede do 
Parque, do Polo de Biotecnologia, das empresas e laboratórios residentes.

 —
18  Total de ingressos distribuído incluído os acompanhantes.
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Feira Gastronômica e Cultural do Parque 

Nascida em 2016 da parceria com o Curso de 
Gastronomia da UFRJ (Instituto de Nutrição Josué de 
Castro) e Empresa Júnior de Gastronomia e Nutrição 
(Cibus), a Feira Gastronômica e Cultural do Parque é 
um ambiente de integração da comunidade Parque 
que promove comida de rua elaborada por alunos 
da UFRJ, estimula a cultura empreendedora para os 
alunos do curso de Gastronomia e demais cursos 
de graduação e pós-graduação e dissemina ações 
culturais produzidas por projetos de extensão da UFRJ. 

Empreendimentos da 
UFRJ

Empreendimentos da 
UFRJ fomentados Público nos 3 dias Média de público por 

dia

8º Edição 15 8 1201 400

9º Edição 24 12 1694 565

10º Edição 17 7 1370 457

Total 56 27 1422 474

Dados das três edições da Feira Gastronômica e Cultural do Parque realizada em 2019
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A Feira Gastronômica e Cultural do Parque celebrou 
a sua décima edição em dezembro de 2019. 
Considerando as três edições realizada no ano, a 
média de público da Feira foi de 474 pessoas por dia 
com uma média de público de 1422 pessoas por feira. 
As três edições realizadas em 2019 fomentaram 
27 empreendimentos de alunos da UFRJ. Os alunos 
empreendedores eram de dois campi da UFRJ (IFCS 
e Cidade Universitária) e de 15 cursos de graduação: 
Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Ciências 
Biológicas, Ciências Sociais, Comunicação Visual, 
Educação Artística, Educação Física, Engenharia de 
Processos, Farmácia, Gastronomia, Geografia, Letras 
(Árabe), Nutrição e Pintura.

A décima edição da feira contou, ainda, com um 
empreendimento formado por alunos e professores 
da disciplina Empreendedorismo para Organizações 
Sustentáveis do curso de Gastronomia, cuja 
experiência na feira fazia parte do conteúdo da 
disciplina.
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O Projeto Pirapoca19 tem como objetivo divulgar 
saberes e práticas acerca de uma cultura do milho 
“particularmente” brasileira, focando seus aspectos 
sustentáveis e dimensões socioculturais, através de 
uma mensagem artística e interativa. 

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. Ao final de 2019, o projeto contava com 13 
empreendimentos – seis de refeição e sete de doces.

Arraiá Pirapoca no Parque 

O Arraiá Pirapoca é um evento de integração da 
comunidade Parque Tecnológico da UFRJ por meio de 
uma festa junina inspirada no Projeto de Extensão 
“Pirapoca: o milho e a memória indígena na cultura 
alimentar brasileira”. 

—
19  O projeto busca convidar o público-alvo – alunos do ensino médio de escolas 
municipais e estatuais do Rio de Janeiro – a acompanhar num percurso de 
experimentações, propondo a reflexão de todos acerca do milho, para além do seu 
lugar de alimento biológico.

Em 2019, realizamos a segunda edição do 
Arraiá Pirapoca no Parque. O evento contou 15 
empreendimentos de alunos da UFRJ, tendo uma 
média de público de 400 pessoas.

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, haja vista que 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. 
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Por isso em 2019, realizamos duas campanhas de 
doação de sangue com 141 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.

Dogs do Parque

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

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. Em 2019, foram regatados em torno 
de 20 animais. Encontram-se em hospedagem seis 
animais já castrados que aguardam adoção e foram 
adotados, ao longo do ano, 20 animais. O parque 
apoiou a realização de duas feiras de adoção de 
animais.

Yoga no Parque

Implantada em 2017, a iniciativa manteve um grupo 
de 13 pessoas de diferentes organizações do Parque. 
Em novembro de 2019 o projeto foi interrompido 
para um processo de reformulação, visando 
identificar novas parcerias acadêmicas e aumentar os 
seus benefícios no âmbito do Programa de Qualidade 
de Vida.

http://dogs@parque.ufrj.br
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Integração BRT-Parque

Qualidade de Vida e Mobilidade são os dois tópicos 
materiais que o programa Parque Mobilidade 
responde. 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 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: 

• 12 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 é de 1.300 pessoas.

Outras ações de engajamento de pessoas 
desenvolvidas para a Comunidade Parque

O Parque, com o objetivo de estimular e fortalecer 
a cultura empreendedora entre os alunos da UFRJ, 
promoveu, no ano de 2019, um workshop intensivo de 
dois dias, num total de 8h para os alunos da UFRJ com 
foco em ideação e construção de modelos de negócios. 

Desenvolveu e sediou, também, em parceria com o 
Instituto da Matemática, a primeira Escola de Ciência 
de Dados e o primeiro Workshop de Estatística e 
Matemática em Inovação na UFRJ. A escola, que atraiu 
180 alunos, teve como objetivo abordar os temas mais 
recentes da área de ciência de dados como estatística, 
computação e matemática aplicada.

Na semana seguinte, foi realizado, também, o 
Workshop de Estatística e Matemática para Inovação, 
que promoveu estudos de casos reais propostos por 
indústrias como empresas Bradesco Seguros, Energisa 
e Michelin e órgãos governamentais interessados 
no uso de métodos quantitativos na solução de seus 
problemas.

Também foi organizado o encontro Money Morning 
com 4h de duração e foco na apresentação 
das modalidades de captação de recursos para 
alavancar startups para os alunos das disciplinas de 
empreendedorismo integradas da universidade.

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 
– 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. 

Encontro Money Morning
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Sede do Parque Tecnológico da UFRJ

Receitas 
(GRI 201-1)

As receitas da sede do Parque são provenientes de 
quatro modalidades: taxa de serviços das empresas 
instaladas em terrenos, taxa de serviços das empresas 
instaladas nos prédios compartilhados – CETIC e MP, 
rendimentos de aplicação financeira e transferências e 
acertos de saldo entre projetos.

Origem do Recurso Uso do Recurso

Taxa de Serviço de 
Terrenos Ressarcimento dos custos 

decorrentes das atividades de 
operação e administração do 
Parque, incluindo as despesas 
com limpeza, retirada de 
resíduos, segurança, iluminação, 
manutenção de áreas públicas 
(localizadas dentro do Parque 
Tecnológico, mas externas às 
áreas que são objeto da cessão de 
uso) e pessoal.

Taxa de Serviço 
de Prédios 
Compartilhados 
CETIC

Taxa de Serviço 
de Prédios 
Compartilhados MP

Rendimentos de 
Aplicação Financeira

Rendimentos de aplicação 
financeira

Transferência 
e Acertos entre 
projetos

Recurso devolvido ao Parque em 
virtude do encerramento dos 
projetos

Os recursos provenientes das quatro modalidades supracitadas foram distribuidos da 
seguinte forma em 2019 (GRI 102-7).

É importante destacar que, a despeito desses recebimentos, no final do ano de 2019, 
duas organizações da sede do Parque encontravam-se em inadimplência20.

Taxa de serviço - Terrenos

Rendimentos de Aplicação Financeira

Taxa de serviço - Prédios Compartilhados

Transferências e Acertos entre Projetos

R$ 1.277.319,03

R$ 38.958,93

R$ 782.536,97

TAXA DE
SERVIÇO

CETIC

TAXA DE
SERVIÇO

MP

R$ 494.782,06

R$ 45.406,26
R$ 8.712.924,20

Resumo das receitas recebidas pelo Parque em 2019

Valores de inadimplência, em 2019, das duas organizações residentes na sede do Parque

—
20  Todas as empresas citadas encontram-se em processo de notificação e/ou 
processo de conciliação.

Taxa de cessão de uso

Taxa de serviços

Ressarcimento do consumo de energia elétrica

R$ 94.580,01

R$ 125.210,50

R$ 16.561,22
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Uma organização21 teve sua relação contratual 
com o Parque rescindida, em virtude da ausência 
de cooperação no desenvolvimento de projetos de 
pesquisa em um mínimo adequado com consequente 
descumprimento de obrigações contratuais. Além 
disso, três empresas não mais residentes, um 
laboratório e um empreendimento do programa 
CrowdRio, encontram-se com ações judiciais em 
andamento devido à ausência de pagamento de 
suas obrigações financeiras. Caso os julgamentos 
tenham resultados favoráveis à Coppetec, enquanto 
entidade de apoio, prevê-se uma recuperação de 
aproximadamente R$ 800 mil.

O Parque também recebe e gerencia as receitas 
decorrentes da cessão de uso dos prédios 
compartilhados e restaurante. No entanto esses 
recursos estão sendo contingenciados22 desde o ano 
de 201823. 

Os recursos, quando descontingenciados, serão 
utilizados – de acordo com Resolução 01/2019 do 
Conselho Diretor do Parque Tecnológico da UFRJ24– 
para o custeio de programas e projetos, desenvolvidos 
por membros do corpo social da UFRJ – docentes, 
discentes e servidores técnicos administrativos – em 
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

—
21  Os inadimplementos e pedidos indenizatórios com relação a esta 
organização somam, aproximadamente, R$ 4 milhões de reais.

—
23  Os recursos foram contagiados em 2018. Porém, o valor contingenciado 
era referente a taxa de cessão de uso dos prédios compartilhados e 
restaurante recebidos em 2017. Desta forma, os recursos que estão 
contingenciados são referentes aos recebidos em 2017, 2018 e 2019.
—
24  Para conhecer a resolução, acesse aqui.

—
25  O saldo acumulado do Fundo de Bolsas era referente aos recursos 
arrecadados de 2012 a 2016, mais os rendimentos de aplicação financeira 
do fundo.
—
26  Para saber mais do projeto, ver Programa de Bolsas de Ações Afirmativa 
na seção Parque e o Desenvolvimento Local.

—
22  A decisão de se contingenciar estes recursos deveu-se ao fato de 
que estava em curso uma auditoria nacional sobre a questão patrimonial 
das universidades públicas no ano de 2018. O Parque, nesta auditoria, foi 
questionado sobre o uso dos recursos oriundos das cessões pagas pelas 
empresas instaladas nos prédios compartilhados. Por esse motivo, a 
Diretoria Executiva do PTEC-UFRJ em conjunto com a Diretoria Executiva 
da Fundação COPPETEC, encaminhou à Procuradoria da UFRJ uma consulta 
sobre o uso dos recursos de cessão. O conteúdo desta consulta versava 
sobre o encerramento do modelo de distribuição tripartite fixa dos valores e o 
começo da utilização dos recursos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, 
a fim de fomentar essas atividades no âmbito universitário, na forma da 
Resolução nº 01/2019, aprovada no Conselho Diretor em 19/06/2019.

Vale ressaltar que a resolução mudou o formato de 
distribuição desses recursos, visto que até 2018 ele 
era distribuído de forma igualitária, onde um terço do 
total era utilizado para as operações, investimentos 
em infraestrutura e projetos do Parque, um terço era 
usado para fomentar Projetos Especiais de interesse 
da UFRJ e um terço era utilizado no Programa de 
Bolsas para alunos do ensino médio (PIBIC-EM).  
Com a implantação de resolução, o recurso deixou, 
portanto, de ter uma destinação tripartite e passou a 
ser integralmente destinado ao mesmo uso conforme 
descrito abaixo.

Origem do Recurso Uso do Recurso Arrecadado em 2019
Saldo acumulado de 

2018 (referente a 
2017 e 2018)

Cessão de Uso dos espaços do CETIC Programas e projetos, 
desenvolvidos por membros 
do corpo social da UFRJ 
em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação

R$ 386.740,56

R$3.090.968,55Cessão de Uso dos espaços MP R$ 192.377,93

Cessão de Uso do Restaurante R$ 0,00

Total R$ 579.118,49 R$ 3.090.968,55

À época do contingenciamento, o Programa de Bolsas 
para Alunos do Ensino Médio (PIBIC-EM) executado 
pela universidade estava com saldo acumulado25, 
visto que a UFRJ vinha apresentando dificuldades em 
executá-lo. Sendo assim, ficou definido em reunião do 
Conselho Diretor que o saldo desse programa seria 
utilizado para o custeio de 20 bolsas de mestrado para 
ações afirmativas, do qual metade já foi transferido 
para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 
(PR2), devido26 à importância crescente do tema das 
ações afirmativas na UFRJ e pela necessidade de usar 
de forma mais célere e eficaz os recursos disponíveis.
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Os trâmites para submissão de projetos a serem 
apoiados com os recursos oriundos das cessões 
de uso dos prédios compartilhados e restaurante 
– Projetos Especiais – estão disponíveis no site do 
Parque.

O Parque gerencia, também, os recursos da 
modalidade fomento provenientes da FINEP - 
Financiadora de Estudos e Projetos. Esse projeto, 
submetido à FINEP em 2013 e aprovado em 2014, 
está em fase de execução. Em 2019, os recursos 
do projeto financiaram a finalização da construção 
de um espaço criativo, inspirador e integrado ao 
ambiente – o CUBO – e os rendimentos de dois 

Fundo de Bolsas Projetos Especiais

R$ 2.130.101,66

R$ 960.866,89

Saldo do Fundo de Bolsas e Saldo do Projeto de Cessão de Uso 
dos Prédios Compartilhados em 2019

funcionários do Parque:  um visando o aprimoramento 
da comunicação e o outro, a estruturação da área 
de responsabilidade socioambiental do Parque. O 
montante gasto foi de R$ 3.135.358,49 em 2019.

Recursos FINEP em 2019

Obra do CUBO R$ 2.960.365,60

Dois funcionários do Parque R$ 174.992,89

Total R$3.135.358,49

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 2019 foram repassados 
para a UFRJ os seguintes recursos27:

—
27  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.

—
28  Para saber mais, ver a seção “Serviços do Parque”.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 R$ 6.924.055,94

R$ 6.133.511,34

R$ 6.800.007,28

R$ 5.702.828,06

R$ 4.696.553,09

R$ 3.797.169,31

R$ 3.662.573,42

R$ 3.587.771,86

R$ 2.360.076,50

R$ 860.888,26

R$ 104.861,65

Desembolsos 
(GRI 201-1)

Dada a sua missão, o Parque demanda serviços, 
materiais e uma equipe multidisciplinar que dê conta 
de operar um ambiente de inovação28. Sendo assim, 
os investimentos realizados pelo Parque estão 
distribuídos nas seguintes rubricas:
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Em 2019, os desembolsos29 do Parque foram as 
seguintes:Despesas Administrativas

Investimento em pessoal, serviços e materiais inerentes ao bom funcionamento da parte 
administrativa, jurídica e operacional, passagens e diárias. Essas atividades são recorrentes, 
sendo realizadas ininterruptamente.

Transporte
Investimento em equipe (motoristas), contratos de locação de veículos elétricos para o 
transporte de carga e passageiros, gastos com o veículo institucional e transporte de 
funcionários.

Segurança e Vigilância

Investimento em equipe (supervisor de segurança patrimonial), contratos de prestação de 
serviços de segurança e vigilância, necessários para oferecer um serviço célere e confiável no 
que tange à segurança patrimonial (de instalações, equipamentos) e à segurança das pessoas 
que circulam e trabalham no Parque, rádios de comunicação e controle de acesso de veículos.

Manutenção Urbana

Investimento em equipe, serviços e materiais necessários para manutenção das vias e jardins. 
Das atividades desenvolvidas por essa equipe, no ano de 2019, foram executadas pintura das 
faixas de pedestres nas passagens elevadas, manutenção da iluminação pública, recuperação 
do asfalto das ruas e das calçadas internas do Parque, pintura de hidrantes e caixas de 
incêndio. Dos serviços contratados, o de maior relevância é o de manutenção das áreas verdes.

Manutenção Predial

Investimento em equipe, serviços e materiais necessários para manutenção das edificações 
destinadas a Administração, CETIC, MP, Prédio de Acesso, Centro de Operações e Restaurante. 
Dos serviços contratados estão a dedetização dos prédios, higienização dos reservatórios, 
manutenção dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, manutenção de 
elevadores, manutenção de mangueiras e recarga de extintores, licença de sistema operacional 
para abertura de chamados de manutenção, sistema de alarme de incêndio, coleta de resíduos 
e outros.

Energia Elétrica, Água e 
Esgoto Despesas com concessionárias de fornecimento (CEDAE e Light).

Telefonia e Comunicação
Investimento em equipe, serviços de telefonia, internet e demais ferramentas de apoio à 
comunicação, como newsletter, mailing, clipping, assinatura de jornais e revistas e manutenção 
de website.

Infraestrutura e Projetos
Investimento em equipe, elaboração de planos de ocupação urbana, projetos de arquitetura e 
de interiores, projetos de layout de eventos gastronômicos, obras de readequação, reformas, 
construções, aquisição de equipamentos;

Outros Despesas com itens não previstos no orçamento, mas que se mostraram indispensáveis ao 
bom funcionamento do Parque em dado momento;

Despesas Administrativas 
e Operacionais (DOA)

Custos retidos pela Fundação COPPETEC para se ressarcir de gastos administrativos pelo apoio 
prestado ao projeto.

—
29  (GRI 102-48) Em 2019, mudamos a metodologia de alocação de recursos 
do Parque. Em virtude disso, fizemos um exercício de retroagir até o ano 
de 2017. É possível ver esse exercício na demonstração de resultado do 
exercício de 2019, na página 89.

Despesas Administrativas

Transporte

Segurança e Vigilância

Manutenção Urbana

Manutenção Predial

Energia Elétrica

Telefonia e Comunicação

Água e Esgoto

Infraestrutura e Projetos

Outros

DOA

R$ 952.894,72

R$ 865.041,21

R$ 1.065.308,73

R$ 646.723,52

R$ 65.687,54

R$ 126.563,89

R$ 169.205,46

R$ 184.930,31

R$ 813.578,69

R$ 850.903,37

R$ 2.386.742,53

Desembolsos do Parque Tecnológico da UFRJ em 
2019 (GRI 201-1)

Para saber mais sobre a demonstração de resultado 
do exercício de 2019, clique aqui. 
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Unidade Polo de Biotecnologia do Parque 

O Parque assumiu30 a administração do Polo, em 
regime transitório, em 1º de fevereiro de 2019. A partir 
dessa data iniciou-se o processo de estruturação de 
processos e serviços semelhantes aos que vigoram 
na sede do Parque, a prestação de alguns serviços 
operacionais e de atividades de interação com a 
UFRJ para as empresas residentes na área do Polo, 
em concomitância com a criação do Projeto de 
Desenvolvimento Institucional para Integração da 
área do Polo de Biotecnologia ao PTEC-UFRJ, que 
prevê obras de adequação e o desenvolvimento da 
infraestrutura local para que se possa lançar editais31 
de concessão/cessão de uso das áreas assumidas no 
Polo de Biotecnologia. 

No final de 2019, o Parque notificou as empresas 
residentes na unidade do Polo quanto as suas saídas 
(31/01/2020), pois não foi possível lançar um edital 
para regularização de suas ocupações. 

—
30  Em maio de 2018, o convênio da Fundação Bio-Rio, antiga gestora do 
Polo com a UFRJ, teve seu prazo encerrado. Com isso, a UFRJ decidiu assumir 
a administração da área.

—
32  Até a data do fechamento deste relatório: 30/10/2020.

—
33   Para saber mais sobre o estudo de custo que foi feito para a construção 
da taxa de serviço, clique aqui.

—
34   A esse valor poderá ser acrescido atualizações, visto que este era o valor 
no momento da formalização dos respectivos Termos de Recessão Unilateral. 
Este somatório contempla parcelas do Termo Final de Conciliação e parcelas 
referentes à taxa de serviço dos meses posteriores à assinatura do Termo de 
Rescisão daquelas que não efetuaram a entrega formal das áreas ocupadas, 
bem como as multas compensatórias aplicadas devido à rescisão por 
inadimplemento. Além desse montante devido, como não houve a entrega 
formal das áreas ocupadas por duas, das três empresas. Ficam pendentes 
os débitos referentes às taxas de serviços do momento posterior ao Termo 
de Rescisão, que somam em torno de R$ 70.021,60, além de atualizações 
e acrescimento revistos pelos índices oficiais no momento da decisão das 
ações judiciais.

—
31  Para a publicação de novos editais em áreas públicas é necessária a 
completa desmobilização dos espaços ocupados, que devem estar livres e 
desimpedidos respeitando os princípios constitucionais e administrativos da 
isonomia, impessoalidade, competitividade, imparcialidade e transparência.

Os processos de saída se encontram, neste 
momento32, judicializados entre as partes e a 
Procuradoria da UFRJ com a participação da Coppetec, 
apenas no tocante aos serviços prestados e 
relacionados à taxa de serviços.

Para 2020, espera-se o acompanhamento das ações 
já iniciadas, bem como o planejamento de novas ações 
com a Reitoria da UFRJ.

Receitas 
(GRI 201-1)

As receitas da unidade Polo são provenientes da 
modalidade taxa de serviço33.

A receita da unidade referente, de fevereiro a 
dezembro de 2019, foi de R$ 1.698.504,62.

Vale ressaltar que, a despeito desses recebimentos, 
no final do ano de 2019, três organizações da unidade 
Polo encontravam-se em inadimplência. O valor total 
do débito é de R$ 221.766,1034. 

A unidade Polo também gera recursos financeiros com 
a cessão de terrenos. Esses recursos são repassados 
integralmente para a Administração Central da UFRJ, 
configurando uma fonte extra de receitas para a 
universidade. O valor arrecadado pela universidade 
soma o montante de R$ 1.173.121,42.

Origem do Recurso Uso do Recurso

Taxa de Serviços

Ressarcimento dos custos 
decorrentes das atividades de 
operação e administração do 
Parque, incluindo as despesas 
com limpeza, retirada de resíduos, 
segurança, iluminação, manutenção 
de áreas públicas (localizadas 
dentro da unidade, mas externas às 
áreas que são objeto da cessão de 
uso) e pessoal.
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Desembolsos 
(GRI 201-1)

Os investimentos realizados na unidade Polo estão 
distribuídos nas seguintes rubricas:

Despesas 
Administrativas

Investimento em pessoal, 
serviços e materiais inerentes 
ao bom funcionamento da parte 
administrativa e operacional.

Transporte Abrange os gastos com o veículo 
institucional.

Segurança e 
Vigilância

Investimento em equipe confiável no 
que tange à segurança patrimonial 
(de instalações, equipamentos) e à 
segurança das pessoas que circulam 
e trabalham na unidade.

Manutenção 
Urbana

Investimento em serviços e materiais 
necessários para manutenção das 
vias e jardins.

Comunicação Investimento em serviços de telefonia 
e internet.

Infraestrutura e 
Projetos

Investimento em de readequação, 
reformas, construções, aquisição 
de equipamentos e elaboração de 
projetos.

Despesas 
Administrativas 
e Operacionais 

(DOA)

Custos retidos pela Fundação 
Coppetec para se ressarcir de gastos 
administrativos pelo apoio prestado 
ao projeto.

Em 2019, os desembolsos35 da unidade Polo foram as 
seguintes:

Telefonia e Comunicação

Infraestrutura e Projetos

Manutenção Urbana

DOA

Despesas Administrativas

Manutenção Predial

Segurança

R$ 29.403,07
R$ 78.213,71

R$
165.473,34

R$
183.324,16

R$
191.606,86

R$
221.212,34

R$
225.444,64

Desembolsos da unidade Polo de Biotecnologia do Parque em 2019

Para saber mais sobre a demonstração de resultado 
do exercício de 2019, clique aqui. 

Reserva de Contingência 
(GRI 201-1)

O Parque possui um sistema de reserva de 
contingências. Além da taxa de Despesas Operacionais 
e Administrativas (DOA) que a Fundação Coppetec 
recolhe do PTEC-UFRJ a título de ressarcimento 

pelo apoio prestado ao projeto, também é realizado, 
mensalmente, na proporção das receitas recebidas, 
uma arrecadação para formação de reserva de 
contingência a ser utilizada em investimentos no 
Parque. Seu saldo contingenciado, em 31 de dezembro 
de 2019, era de R$ 3.990.617,41. 

—
35   (GRI 102-48). Em 2019, mudamos a metodologia de alocação de 
recursos do Parque. Em virtude disso, fizemos um exercício de retroagir até o 
ano de 2017. É possível ver esse exercício na demonstração de resultado do 
exercício de 2019, na página 89.
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Os objetivos do programa são: reconstrução da 
biodiversidade, redução do consumo de recursos 
energético, hídrico e destinação correta e reutilização 
de recursos sólidos. A seguir, apresentamos os seus 
resultados.

Biodiversidade do Parque

(GRI 304-3)

—
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.

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 em torno de 

Esse recurso será descontingenciado em 2020 e será 
usado em investimentos necessários em projetos 
e infraestrutura no Parque. A previsão é de que até 
2022, seja feita:

Recursos Valores

Arrecadação (Sede +Polo) em 2019 R$ 223.115,14

Crédito referente a saldos 
acumulados em 2019

R$ 1.500.000,00

Rendimentos Financeiros em 2019 R$ 45.406,26

Saldo em 2018 R$ 2.222.096,01

Total R$ 3.990.617,41

Recuperação no sistema
de ar condicionado
do Prédio CETIC

Renovação de mobiliário
do hall do prédio CETIC

Obras de infraestrutura urbana nas
vias do Parque, como complementação
de iluminação pública

Obras de infraestrutura urbana nas
vias do Parque, como complementação
de ligação da rede de esgoto

Obras de infraestrutura urbana nas
vias do Parque, como complementação
de pavimentação

Recuperação estrutural
do prédio da Administração

Projeto de paisagismo para
finalização do espaço de
convivência: a praça.

O orçamento estimado para a realização destes 
investimentos é da ordem de R$ 3.980.023,20 
conforme cronograma, que pode ser acessado 
clicando aqui. 

Gestão de Ecoeficiência 

(GRI 102-11)

O programa Parque Ecoeficiente é realizado visando 
à diminuição dos impactos das nossas operações no 
meio ambiente. 
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450.000 m², sendo 350.000 m² da sede do Parque, 
onde 76.609,27 m² são compostos de áreas verdes, 
3.411,37 m² de manguezal e 103.159,71 m² do 
Polo de Biotecnologia da UFRJ36. Essas áreas são de 
preservação ambiental protegidas por lei.

Anualmente revisitamos o projeto paisagístico e 
cerca de 83% do que foi projetado está implantado. 
Como consequência, verifica-se o retorno de aves e 
mamíferos da fauna brasileira. 

Energia

A energia consumida pelo Parque Tecnológico da UFRJ 
é de fonte elétrica, cujo abastecimento é realizado pela 
concessionaria Light. A metodologia de mensuração da 
energia consumida é feita por meio de uma ferramenta 
de controle mensal de curvas de desempenho.

Sob a administração do Parque encontram-se os 
prédios da sede do Parque – Acesso, Administração, 
CETIC, CEOP, Horto e MP e a iluminação pública. 
No Polo de Biotecnologia estamos construindo um 
projeto para o gerenciamento do tema.

—
36   Não possuímos as informações referente às áreas verdes do Polo de 
Biotecnologia.

—
37   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.

—
38  Para saber mais sobre esse projeto, ver na sessão Parque e o Futuro o 
item Living Lab Rio.

O consumo de energia da sede do Parque em 2019 foi o 
mais baixo em comparação com os últimos cinco anos. O 
consumo foi de 517.140 Kw/h, registrando uma redução 
de 6%37 no consumo em relação ao ano de 2018. 

Programa de automação da iluminação pública e 
troca das luminárias compactas florescentes para 
luminárias de LED foram as ações implantadas em 

671.342
585.681

625.661
548.617 517.140

2015 2016 2017 2018 2019

Consumo de energia em KW/h na sede do Parque Tecnológico da UFRJ em 2019

2019 para redução do consumo de energia nos 
prédios da sede do Parque. A meta para este ano era 
de realizar estudos de viabilidade técnica e financeira 

para implementação de painéis de energia solar 
para os prédios da Administração, CETIC e MP. Esses 
estudos estão previstos para serem feitos quando 
os recursos do Projeto FAPERJ (aprovado em 2017) 
forem liberados. Por esse motivo, esses estudos são 
esperados para serem realizados a partir de 2020. A 
realização destes se dará no contexto do Programa 
Living Lab Rio38.

Para 2020, a meta é trocar as luminárias compactas 
fluorescente das áreas públicas por luminárias de LED.
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Resíduos

(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 306-2)

Coleta de resíduo comum, compostagem de resíduo 
de manutenção do paisagismo e coleta e destinação 
de resíduos recicláveis – Recicla Parque – são os três 
níveis do sistema de descarte de resíduo do Parque 
Tecnológico da UFRJ.

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 1,2 m³, 
conforme a tabela a seguir.

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 dos prédios próprios da sede do 
Parque – Acesso, Administração, CETIC, CEOP, 
Horto, Restaurante e MP – é o acompanhamento de 
consumo diário por medidor. No Polo de Biotecnologia 
estamos com construindo um projeto para o 
gerenciamento do tema.

Nas áreas referentes à sede do Parque o consumo 
de água foi de 2.420 m³ em 2019, registrando uma 
redução de 11% em relação ao ano anterior. Essa 
redução se justifica pelo remanejamento do sistema 
hidráulico para o aproveitamento das águas pluviais 
na irrigação e pelo programa de controle dos registros 
das caixas de água e reservatórios para a redução de 
consumo de água potável nos prédios do Parque. 

Para 2020, planejamos a implantação de um sistema 
de captação de água das chuvas nos edifícios do CE-
TIC , do MP na sede do Parque.

2.850

2.373

2.850 2.716
2.420

2015 2016 2017 2018 2019

Consumo de água em m³ na sede do Parque Tecnológico da UFRJ em 2019
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O resíduo comum coletado pela sede do Parque 
Tecnológico da UFRJ em 2019 foi de 1.316,4 m³, sofrendo 
uma redução de 0,65% em relação ao ano anterior. 
Sobre os dados de coleta de resíduo comum do Polo 
de Biotecnologia, os resultados que temos são desde 
fevereiro de 2019, em virtude de estes terem passado 
para a administração do Parque a partir desta data. 

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 sete 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 de 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 

Mês

Polo de Biotecnologia Sede do Parque

2019 2019 2018

Containers/ 
Mês

Volume m³/
Mês

Containers/ 
Mês

Volume m³/
Mês

Containers/ 
Mês

Volume m³/
Mês

Janeiro 0 0 107 128,4 121 145,20

Fevereiro 78 93,6 124 148,8 91 109,20

Março 95 114 119 142,8 122 146,40

Abril 94 112,8 97 116,4 111 133,20

Maio 110 132 133 159,6 120 144,00

Junho 100 120 109 130,8 119 142,80

Julho 119 142,8 139 166,80 114 136,80

Agosto 108 129,6 118 141,6 123 147,60

Setembro 104 124,8 107 128,4 108 129,60

Outubro 110 132 121 145,2 135 162,00

Novembro 98 117,6 100 120 107 128,40

Dezembro 81 97,2 98 117,6 110 132,00

Total 1097 1316,4 1372 1646,4 1381 1657,2

Resíduo comum por contêineres e m³ no Polo de Biotecnologia e na sede do Parque em 2019
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coleta seletiva no Parque, internalizando práticas 
ambientalmente corretas.

Em 2019, 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.

Recicláveis 2018 2019

Papel 281,1 9,8

Papelão 111,1 125,8

Plástico 9,8 53,8

Vidro 2,1 42,8

Metal 0 0

Latinha 2,3 5,3

Óleo 0 0

Tetrapak 0,5 3,8

Sucata 0 0

Eletrônicos 24,5 0

Pilha 7,9 0

Total 439,3 241,3

A destinação dos recicláveis é acompanhada 
semanalmente pela equipe do Parque. 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 Parque faz uma pré-triagem do resíduo, 
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. 

Resíduos Recicláveis em kg destinado às cooperativas 
em 201939

—
39  Dados fornecidos pelo Laboratório de Ecologia Aplicada da UFRJ.

—
40  Para saber mais sobre o projeto acesse o site: https://www.reciclaorla.
com.br/.

PAPEL

220 kg

80

820 kg 293 kg 132 kg 3.958 kg

PLÁSTICO

VOLUNTÁRIOS

VIDRO METAL NÃO
RECICLÁVEL

O Parque Tecnológico da UFRJ, em parceria com 
o projeto Recicla Orla40, as empresas Polen, MJV, 
L’Oreal e Ambev, realizou, em setembro de 2019, 
um mutirão de limpeza de parte da orla na Cidade 
Universitária. Esta ação contou com 80 voluntários 
– colaboradores das empresas participantes, alunos, 
docentes e técnicos administrativo da UFRJ – e 
coletou 5.423 Kg de resíduos, sendo 1.465 kg de 
recicláveis e 3.958 de impurezas/não recicláveis. 
Todo o resíduo foi destinado corretamente pela 
empresa parceira Polen.

https://www.reciclaorla.com.br/
https://www.reciclaorla.com.br/
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O Parque iniciou, também, duas parcerias para 
trabalhar com o tema dos resíduos no âmbito da 
economia circular. A primeira com o Instituto de Pós-
Graduação e Pesquisa em Administração da UFRJ – 
COPPEAD e o Laboratório de Responsabilidade Social 
do Instituto de Economia da UFRJ – Lares IE UFRJ em 
torno do projeto de pesquisa e extensão de economia 
circular dos resíduos sólidos do Parque Tecnológico 
da UFRJ e a segunda com o parceria entre Engepol 
- Laboratório de Engenharia de Polimerização, INEA 
– Instituto Estadual de Ambiente, SEAS – Secretaria 
de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Governo 
do Estado do Rio, Engenharia Naval e Oceânica da 
COPPE/Politécnica/UFRJ e a OceanPact, em torno do 
projeto de Requalificação da Orla da Baia da Cidade 
Universitária. Para saber mais sobre esses projetos, 
veja a seção Parque e o Futuro.

Gestão de Transparência e Integridade no Parque

(GRI 103-1, 102-16)

O Parque Tecnológico adere à Política de Integridade e 
Transparência da Fundação Coordenação de Projetos, 
Pesquisas e Estudos Tecnológicos – COPPETEC41, 
tendo em vista que a gestão financeira e operacional 
do Parque recebe o apoio da Fundação.

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.
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 
2016-204542. 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 2020, 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.

—
41  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

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

http://www.coppetec.coppe.ufrj.br/site/documentos/politica_integridade_2017.pdf
http://www.coppetec.coppe.ufrj.br/site/documentos/politica_integridade_2017.pdf
http://www.parque.ufrj.br/wp-content/uploads/2017/04/plano_estrategico.pdf
http://www.parque.ufrj.br/wp-content/uploads/2017/04/plano_estrategico.pdf
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