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de pesquisas, universidade, alunos, investidores, 
entre outros, buscando potencializar a capacidade de 
inovação de alto valor agregado e de impacto para o 
desenvolvimento socioeconômico da sociedade.
A seguir apresentamos as ações, projetos e programas 
executados em 2019 para o estímulo a integração 
empresas-universidade.

Programa DAI UFRJ – Doutorado Acadêmico para a 
Inovação

No final do ano de 2018, o CNPq – Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
lançou uma chamada para selecionar propostas de 
instituições científicas, tecnológica e de inovação 
(ICTs), que demonstrassem capacidade de execução 
do Programa DAI – Doutorado Acadêmico para a 
Inovação. Esta oportunidade veio de encontro a 
uma ação que já vinha sendo planejada pelo Parque, 
visando contribuir para aumento da capacidade 
inovadora, da competitividade das empresas e do 
desenvolvimento científico e tecnológico no País, 
ao mesmo tempo em que pretende fortalecer os 
sistemas regionais de inovação. O Parque em parceria 
com a Pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa 
- PR2, submeteu uma proposta ao CNPq, sendo 

selecionado para a implantação do programa na UFRJ 
a partir de 2019.

O Programa DAI UFRJ – Doutorado Acadêmico para 
a Inovação, é, portanto, financiado pelo CNPq e por 
instituições/empresas parceiras – residentes (MJV, 
Neopath), da Incubadora de Empresas COPPE/UFRJ 
(TOCO, VortexMundus), além da Braskem e o Instituto 
de Biologia Molecular do Paraná (IBMP). 

Para o desenvolvimento do Programa selecionou-
se, por meio de edital de chamada pública, nove 
doutorandos – dos cursos de Clínica Médica, 
Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia 
de Transporte, Engenharia Oceânica, Engenharia 
Química e Informática – que receberão – pelos 
próximos quatros anos – uma bolsa  no valor das 
bolsas vigente do CNPq para desenvolverem suas 
pesquisas e, consequentemente, teses sob orientação 
acadêmica e supervisão de uma das empresas 
parceiras, para o qual o aluno foi selecionado.  
Assim contribuímos para a superação de desafios 
tecnológicos da organização/instituição participante 
para o qual se candidatou. Dois alunos estavam 
inabilitados para receber as bolsas, sendo, portanto, 
implantada sete das nove bolsas.

Esse programa aproxima a comunidade acadêmica 
da UFRJ das empresas de base tecnológica de alta 
qualificação, criando oportunidades para novos 

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

Integração empresas-universidade

Razão de ser do Parque, a integração empresas-
universidade visa responder ao objetivo finalístico: 
“promover o aumento contínuo da capacidade 
de inovação do ecossistema” do planejamento 
estratégico do Parque 2016-2045, além dos objetivos 
finalísticos 1, 3, 4, 5, 6 e 7 da Resolução 10/2018.

Acreditamos que a capacidade de inovação de um 
ecossistema depende das conexões e interações que 
possam ser feitas entre os atores que compõem essa 
rede, e, por isso, o Parque atua como um agente de 
conexão entre as organizações residentes, centros 

https://www.parque.ufrj.br/wp-content/uploads/2016/05/Regulamento-atualizado_PTEC-UFRJ_Boletim-UFRJ-46.18.pdf
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Programa de Bolsas de Pós-Graduação de 
Residentes

Outro programa que proporciona oportunidades aos 
alunos da UFRJ e facilita a sua inserção no mercado de 
trabalho é o Programa de bolsas de Pós-Graduação de 
Residentes. Ao tomarem conhecimento dos desafios e 
realidades das residentes, os alunos participantes têm 
a possibilidade de desenvolver suas pesquisas com 
maior potencial de aplicação mercadológica. 
Este programa tem como objetivos: (i) contribuir para 
a formação de recursos humanos em nível de pós-
graduação para a pesquisa aplicada, desenvolvimento 
tecnológico e inovação, (ii) fomentar projetos 
inovadores por meio da pesquisa acadêmica e (iii) 
auxiliar as empresas parceiras no desenvolvimento 

Programa de Bolsas de Ações Afirmativas

Este Programa visa a distribuição de bolsas de 
mestrado para alunos cotistas matriculados em 
programas de pós-graduação da UFRJ como Ação 
Afirmativa45. Para tanto, foi lançado um edital, em 
2019, cujo objetivo era selecionar 20 programas 
de pós-graduação Stricto Sensu que tivessem 
implantado o sistema de cota como ação afirmativa. 
Os programas aptos a participarem da distribuição de 
bolsas de mestrado para alunos cotistas matriculados 
foram: Antropologia Social, Artes de Cena, Ciência 
da Informação, Ciência da Literatura, Comunicação, 
Direito, Educação em Ciências e Saúde, Educação, 
Engenharia Elétrica, Ensino de Matemática, Filosofia, 
Geografia, História Comparada, Meteorologia, 
Planejamento Urbano e Regional. Políticas Públicas 
em Direitos Humanos, Psicologia, Serviço Social, 
Sociologia e Antropologia. No total, 19 programas 
foram considerados aptos, porém dois programas 
não responderam ao chamado de implementação de 
bolsas, portanto, foram distribuídas 17 bolsas.

R$ 360 mil

17 programas de pós graduação da UFRJ
contemplados com bolsas de doutorado

17 alunos de pós-graduação
(mestrado) bolsistas

investidos pelo Parque em patrocínio para
o Programa de Bolsas de Ações afirmativas

projetos de pesquisa de ponta. Além de proporcionar 
oportunidades aos alunos da UFRJ e facilitar a inserção 
dos alunos no mercado de trabalho.

5

R$ 1.245.120,00

2
empresas do ambiente Parque e

instituições parceiras cooperando com a UFRJ

5 programas de pós graduação da UFRJ cooperando
com instituições do ambiente Parque e externas

Captados pelo Parque em parceria com a PR2
para o programa DAI a ser utilizado ao longo de 4 anos

7 alunos de pós-graduação (doutorado) bolsistas

—
45  O sistema de cotas permite o acesso de alunos negros, índios, migrantes, 
deficientes, mulheres, pobres e outros tantos grupos discriminados à 
Universidade e contribui para a redução das desigualdades sociais. O Projeto 
de Ações Afirmativas, com isso, vem ao encontro da luta pela democratização 
do ensino superior público no Brasil.
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Instituto HUB

Fruto de um mapeamento dinâmico realizado no 
ecossistema UFRJ, o projeto HUB UFRJ originalmente 
se consolidou como um projeto especial apoiado pelo 
Parque Tecnológico da UFRJ e da Agência UFRJ da 
Inovação.

Em 2018, o projeto HUB UFRJ ganhou contornos de 
um instituto e, em 2019, se constituiu uma associação 
privada sem fins lucrativos, chamado Instituto HUB. 
Sua área de atuação é STEAM (Ciência, Tecnologia, 
Engenharia, Artes E Matemática) e tem por propósito 
desenvolver mecanismos de apoio e promoção aos 
movimentos de inovação de base local e regional.
Ao longo da sua trajetória, o Instituto HUB apoiou 
organizações discentes institucionalizadas como EJs 
e equipes de competição e não institucionalizadas 
como makers e hackers, na universidade, bem como 
fora dela. Além disso, desenvolveu diversas atividades 
abertas para a comunidade – Arduino Day, Raspagem 
de Dados Públicos com Python, etc. -  e projetos 

Meetup Festival Oficina

Bootcamp Palestra Clube

27 12

4

4
1

1

ou na melhoria de produtos, processos e serviços 
que favoreçam o avanço de setores econômicos 
estratégicos.

Em 2019, a Ambev implantou o programa lançando 
um edital que contemplava quatro bolsas para alunos 
de doutorado durante o período de quatro anos. Os 
alunos interessados deveriam submeter uma proposta 
de pesquisa relacionada às temáticas de líquidos e 
embalagens. Seis alunos sugeriram propostas e três 
foram aprovados. Para 2020, a meta é a abertura 
de um novo edital para preencher a bolsa que ficou 
ociosa.

3 bolsas de doutorado implantadas

com organizações como L’Oreal, Mobicare e a própria 
Administração do Parque Tecnológico da UFRJ. 
Em 2019, o Instituto desenvolveu dois grandes 
projetos: (i) interagiu com a empresa residente 
Mobicare por meio de imersão ao universo das novas 
tecnologias, em especial internet das coisas, ciência de 
dados e computação em nuvem e (ii) desenvolveu, em 
parceria com a Benfeitoria, o canal Instituto HUB – na 
plataforma – cujo objetivo é criar um programa de apoio 
para novos empreendimentos em STEAM (Ciências, 
Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) baseados 
nos objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
utilizando o financiamento coletivo. Esse projeto tem 
apoio do FabLab da Casa Firjan e Labora/Oi Futuro.

Atividades desenvolvidas pelo Instituto Hub em 2019



60

A seguir, apresentamos os eventos por categorias e o público alcançado. Ao total, 
os eventos de integração produzidos pelo Parque em 2019 tiveram a participação 
de 6.125 pessoas. Entre elas encontram-se docentes, discente e técnicos 
administrativos da UFRJ, funcionários das residentes do Parque, funcionários de 
empresas que transitam pelo ambiente de inovação do Parque, prospects e um 
público externo à UFRJ como um todo. 

Além disso, realizou 59 atividades entre palestras, 
festivais, bootcamps, meetups, oficinas e clubes, cujos 
temas encontram-se na nuvem de palavra a seguir.

Eventos de integração

(GRI 103-1)

Um dos objetivos finalísticos do Parque é aproximar 
a comunidade acadêmica da UFRJ das empresas 
de base tecnológica de alta qualificação, criando 
oportunidades para novos projetos de pesquisa 

de ponta. Também é objetivo do Parque desenvolver o relacionamento entre 
as organizações, instituições e laboratórios residentes, visto que dessa forma 
aumentamos a capacidade de inovação do ecossistema.

Visando alcançar esses dois objetivos, ao longo de 2019, o Parque realizou 72 
eventos de integração.
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Programa “Conexões”

O programa “Conexões “merece um destaque, pois 
além de ser um evento, é, também, uma estratégia 
adotada pelo Parque para estimular a cooperação 
técnica e científica entre instâncias da UFRJ e 
organizações residentes do Parque em 2019. O 
objetivo do programa é a aproximação da UFRJ das 
organizações e instituições residentes e externas.

Nesse formato, pesquisadores/professores são 
convidados a apresentarem potenciais tecnologias 
ou linhas de pesquisas que possam contribuir para 
o aumento da capacidade inovadora das residentes. 
Este programa permite interações para possíveis 
projetos de pesquisa e transferências de tecnologias e 
know-how da UFRJ para as empresas.

Em 2019, foram realizadas três edições: 
Transformação Digital, Bebidas e Cosméticos.

CrowdRio
Nestes eventos, o Parque realiza workshops para o desenvolvimento de startup. 
Alguns eventos são especificamente para as startups do Programa Crowdrio e 
outros são abertos para as startups do ambiente de inovação do Parque

137

Divulgação Neste modelo, o Parque lança programas próprios ou de parceiros, cujos temas 
sejam pesquisa, desenvolvimento e inovação. 389

Conexões
Neste formato, pesquisadores e organizações residentes se apresentam a uma 
organização ou conjunto delas. O objetivo é aproximar e estabelecer novos 
relacionamentos universidade-empresa.

220

Encontros no Parque
Nestes eventos, um tema é discutido sob mais de uma perspectiva, sendo 
abordado pela academia, pela indústria e muitas vezes também por profissionais 
especialistas e outras organizações.

328

Eventos únicos Neste formato, o Parque executa eventos de integração da comunidade Parque-
UFRJ sem vínculo com outros programas existentes. 238

Feira Gastronômica e Cultural do 
Parque

Nestes eventos, é disponibilizado um ambiente propicio para a integração das 
organizações e instituições residentes entre si e com a UFRJ. São ofertadas três 
edições anuais com comida de rua elaborada por alunos da UFRJ, além de um 
happy hour com música ao vivo.

4265

Open Talk
Neste modelo, o Parque abre suas portas para que especialistas compartilhem 
seus conhecimentos com as empresas residentes e a rede de relacionamento do 
Parque em geral.

36

Trajetória X Neste formato, realiza-se encontros para discussões de temas ligados a ser 
mulher e o trabalho. 32

Responsabilidade Ambiental Neste modelo, o Parque mobiliza a sua comunidade para ações de 
responsabilidade ambiental. 80

Arraiá Pirapoca no Parque
Neste evento, é disponibilizado um ambiente propicio para a integração das 
organizações e instituições residentes entre si e com a UFRJ por meio de uma 
festa junina.

400
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Percepção das residentes sobre as interações 
estabelecidas entre si

Para avaliarmos a percepção das residentes sobre 
as interações estabelecida entre si com as empresas 
incubadas e com os laboratórios instalados no 
Parque, foi realizada uma pesquisa cujo resultado será 
apresentado a seguir.

Do total de respondentes, 22 organizações, instituições 
e laboratórios residentes46, 91% das residentes 
estabeleceram algum tipo de interação entre si.

Dessas interações a maioria foi de caráter forte 
(54%), significando que fecharam algum acordo e/ou 
executaram alguma ação em conjunto.

Das organizações que responderam à pesquisa, 
apenas duas declararam não ter estabelecido qualquer 
tipo de interação com outra residente do Parque em 
2019. Verifica-se que o número de organizações que 
interagiram em 2019 foi maior que em 2018, bem 
como o número de interações, conforme mostra 
gráfico a seguir.

Total de Respondentes Estabeleceram Interações

Grandes Organizações Médias Empresas Pequenas Empresas Laboratórios e Instituições

9
8

3 3

5 5 5
4

Interações Fortes Interações Fracas

Grandes Organizações Médias Empresas Pequenas Empresas Laboratórios e Instituições

7
6

2
3

5
4 4

2

Número total de residentes que responderam a pesquisa e que interagiram com outras 
organizações do ecossistema do Parque em 2019

Tipos de interação estabelecida entre as organizações do ecossistema do Parque em 2019

 —
46  As organizações, instituições e laboratórios residentes que responderam 
a pesquisa foram: Ambev, Benthic, CEGN, Dell EMC, Embrapii, Fundo Verde, 
Halliburton, Labneo, Lamce, Manserv, MJV, Neopath, Petrec,  Promec, 
Schlumberger, Senai Cetiqt, Superpesa, TecnipFMC, Tenaris; Twist, Vallourec; 
e WIKKI.
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2018 2019

Grandes Organizações Médias Empresas Pequenas Empresas Laboratórios e Instituições

6

8

3 3

5 5 5
4

Em relação a 2018 verifica-se que as organizações do 
Parque interagiram mais em 2019, como é possível 
verificar na imagem a seguir.

Comparativo do número de residentes que interagiram com outras organizações do Parque nos anos de 2018 e 2019

Comparativo do número de interações fortes e fracas 
nos anos de 2018 e 2019

2018 2019

Interações Fracas Interações Fortes

15
18

16
14

Outro ponto importante para avaliar o ecossistema 
de inovação é entender o relacionamento entre as 
residentes do Parque e as empresas das respetivas 
cadeias produtivas. Para avaliar esta questão, as 
empresas do Parque foram questionadas se haviam 
fornecido algum produto, serviço ou estabelecido 
alguma cooperação técnica com a Petrobras em 2019. 

Em 2019, 68,2% das empresas que responderam 
a essa pesquisa tinham fornecido algum produto, 
serviço ou estabelecido alguma cooperação técnica. 
Todas elas participavam da cadeia produtiva de 
petróleo e gás de alguma forma. Se comparado com o 
ano anterior, verifica-se que o percentual de empresas 
interagindo duplicou.

Estabeleceram relacionamento com a Petrobras

Não estabeleceram relacionamento com a Petrobras

7

15
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Cooperação empresas-UFRJ

(GRI 103-1)

Para a estimular a cooperação técnica e científica 
entre as instâncias da UFRJ e as organização 
residentes do Parque, foram realizadas, em 2019, 
visitas técnicas aos laboratórios da UFRJ, bem como 
aos principais fóruns da universidade, tais como: 
o Conselho de Ensino para Graduados (CEPEG) e o 
Conselho Universitário (Consuni), além da participação 
de reuniões dos Centros da UFRJ. 

Junto às residentes, ao longo de 2019, o Parque 
levantou potenciais demandas e desafios em termos 
de Pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) no 
intuito de estabelecer canais diretos e contínuos para 
a promoção de cooperação universidade-empresas. 
Esse levantamento ocorreu a partir das reuniões 
de acompanhamento individual das organizações 
residentes denominadas Células de Integração. 

Para 2020, a meta é identificar os possíveis 
laboratórios, grupos de pesquisas ou professores na 
UFRJ que possam interagir com as organizações e 
instituições residentes do Parque. 

A partir dessas interações foram investidos47 R$ 
7.206.349,02 em 135 projetos de cooperação 
com a UFRJ no ano de 2019. O número de projetos 
contratados em 2019 foi de 53, sendo o valor destes 
investimentos da ordem de 4,7 milhões.

Investimento Contratado Investimento realizado

Grande Média Pequena

R$
4.575.009,68

R$
6.279.842,78

R$
95.251,00

R$
618.142,94 R$

68.394,85
R$

308.363,30

Investimento contratado e realizado pelas organizações do Parque em 2019

Verifica-se que mais de 80% do valor dos 
investimentos contratados e realizados em 
cooperação com a UFRJ vêm das grandes 
organizações. Este percentual se mantém estabilizado 
se compararmos com o ano de 2018.

—
47  Os investimentos realizados em 2019 contemplam projetos contratos 
em 2019 e em anos anteriores.   Nem todo projeto contratado no ano tem o 
despesamento realizado no mesmo ano.
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Diferente de anos anteriores, em 2019 as 
organizações do Parque desembolsaram quase duas 
vezes mais do que o valor de projetos contratados e 
investiram um pouco a mais em 2019 que em 2018.

Investimento Contratado Investimento realizado

2018 2019

R$
8.704.892,71

R$
4.738.655,53

R$
7.199.292,63

R$
7.206.349,02

Comparação entre Investimento contratado e realizado pelas 
organizações do Parque em 2019

Investimentos realizados por centros acadêmicos da UFRJ em 2019

Em termos de investimentos realizados em centros 
acadêmicos, verifica-se que cinco centros receberam 
investimentos em 2019. Destes investimentos 

realizados, 66,8% foram feitos no Centro Tecnológico (CT), 17,5% no Centro de Ciências 
Jurídicas e Econômicas (CCJE), 13,7% no Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza 
(CCMN), 1,6% na Agencia UFRJ de Inovação (PR-2/NIT) e 0,6% no Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas (CFCH).

CCJE CCMN CFCH CT PR-2/NIT

R$
1.257.875,96 R$

983.669,30
R$

39.645,00

R$
4.812.658,76

R$
112.500,00
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O gráfico a seguir mostra os investimentos realizados 
em cooperação por departamentos da UFRJ.

COPPE

COPPEAD

IQ

POLI

IMA

IM

NCE

PR-2/NIT

EQ

ECO

Incubadora

IF

FACC

R$ 3.977.314,03

R$1.247.400,00

R$605.464,29

R$478.380,82

R$295.000,00

R$199.479,05

R$168.082,27

R$112.500,00

R$42.967,31

R$39.645,00

R$18.996,60

R$10.643,69

R$10.475,96

Investimentos realizados em 2019 por unidade 
acadêmica da UFRJ

Os investimentos realizados no CT – representando 
66,8% - foram nas seguintes unidades acadêmicas: 
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 

Pesquisa de Engenharia (COPPE), Escola Politécnica 
(POLI), Escola de Química (EQ), Instituto de 
Macromoléculas (IMA) e Incubadora de Empresas 
da COPPE/UFRJ. Assim como nos anos anteriores, 
os investimentos realizados na COPPE constituem 
a maioria dos valores investidos em cooperação 
se comparado com todos os departamentos de 
todos os centros, representando 55,2%. Levando 
em consideração apenas o Centro de Tecnologia, o 
montante investido na COPPE representa 82,6%, 
seguindo a POLI com 9,9%.

Os investimentos realizados no Centro de Ciências 
Jurídicas e Econômicas (CCJE), ocuparam o percentual 

de 17,5%, sendo o valor investido no Instituto COPPEAD 
representando 99,2% e 0,8% investidos na Faculdade de 
Administração e Ciências Contábeis (FACC).

No Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza 
(CCMN), teve investimentos realizados nas seguintes 
unidades acadêmicas: Instituto de Física (IF), Instituto 
da Matemática (IM), Instituto de Química (IQ) e Núcleo 
de Computação Eletrônica (NCE). Os investimentos 
realizados ocupavam o percentual de 13,7%. 
As demais unidades, que podem ser vistas no gráfico, 
ficaram com 2,2% dos investimentos realizados em 
termos de cooperação das organizações do Parque 
com a UFRJ.

Foto: Raphael Pizzino
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Grande Média Pequena

Capacitação Incubadora P&D Serviços Apoio / Patrocínio

R$
1.345.320,00

R$
64.637,00 R$

14.813,54

R$
1.876.752,63

R$
1.308.593,36

R$
32.567,31

R$
44.343,69

R$
30.614,00

R$
21.014,00

Categorias de investimentos de projetos contratados por porte de empresa em 2019

Canais de relacionamento utilizados nos projetos de cooperação em PD&I pelas 
organizações do Parque em 2019

Projetos contratados em 2019 na cooperação 
empresas-UFRJ 

Verifica-se que em 2019, as organizações residentes 
contrataram quatro projetos que juntos somam o 
valor de R$ 1. 876.752,63 em projetos de PD&I. 
Este montante representa 40% dos investimentos 
contratados (R$ 4.738.655,53) em 2019.

O restante dos investimentos realizados foi em apoio/
patrocínio (2,0%), capacitação (29,8%), serviços (28,3%) 
e na Incubadora de Empresas COPPE/UFRJ (0,3%), de 
acordo com o gráfico ao lado.

Dos projetos investidos em PD&I, verifica-se que 
70,8% estão ligados a experimentação e prototipagem 
– desenvolvem especificações de projeto de PD&I 
ou protótipos de produtos ou processos novos ou 
aprimorados, isto é, fazem teste de ideias e 29,2% 
têm a ver com implementação e integração de novas 
técnicas e tecnologias, utilização de nova tecnologia 
ou técnica em um projeto já em andamento ou 
produto/ processo já no mercado para a melhoria ou 
para seguir uma nova rota tecnológica.

Experimentação e prototipagem

Implementação e integração de novas técnicas
e tecnologias

R$ 1.328.863,19

R$ 567.889,44
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Com relação aos investimentos contratados por 
centros acadêmicos, verifica-se que 52,5% foram no 
CT, 26,1% no CCJE, 21,1% no CCMN e 0,3% no CFCH, 
conforme gráfico a seguir.

Pequena Média Grande

CT R$ 91.751,00

R$ 16.200,00

R$ 31.180,85

R$ 2.367.625,74

R$ 3.500,00

R$ 21.014,00

R$ 973.107,98

R$1.234.275,96

CFCH

CCMN

CCJE

Investimentos contratados por centros acadêmicos e por porte 
das organizações residentes em 2019

Investimentos contratados em 2019 por departamento da UFRJ

Os investimentos contratados em 2019 por unidades 
acadêmicas foram o seguinte:

COPPE

COPPEAD

IQ

IMA

POLI

EQ

NCE

ECO

Incubadora

IF

FACC

R$1.868.219,84

R$1.223.800,00

R$962.464,29

R$446.398,90

R$118.158,00

R$42.967,31

R$24.514,00

R$16.200,00

R$14.813,54

R$10.643,69

R$10.475,96

Em termos de investimento contratado em 
cooperação com as unidades acadêmicas da UFRJ 
em 2019, verificamos algo bem diferente dos 
investimentos realizados deste ano48. 

Em 2019, 39,4% dos investimentos contratados foram 
com a COPPE – no realizado o percentual foi de 55,2%; 
25,8% com a COPPEAD – no realizado o percentual 
foi de 17,3%; 20,3% com o Instituto de Química – 
no realizado o percentual era de 8,4%. Os demais 
departamentos dividem o restante dos 14,4% dos 
recursos contratos – no realizado o percentual era de 
19,1%, conforme podemos ver a seguir.

Comparação entre os investimentos realizados e contratados 
por departamento da UFRJ em 2019

—
48  Para comparação, verificar a página 66.

Investimento Contratado

COPPE

IM

Incubadora

COPPEAD

NCE

IF

IQ

AIT

FACC

POLI

EQ

IMA ECO

Investimento Realizado
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Iniciativas UFRJ

Em 2019, foram submetidas 20 propostas de 
Iniciativas da UFRJ ao Comitê Gestor de Articulação, 
todas enquadradas como cooperação. Comparando 
ao ano de 2018, o número de solicitações de apoio às 
iniciativas da UFRJ diminuiu em 20%.

Das propostas enquadradas como cooperação, 45% 
eram eventos, 25% infraestrutura, 20% projetos de 
P&D e os 10% restantes eram relativos à bolsa de 
extensão.

No total, nove iniciativas UFRJ foram apoiadas, sendo 
cinco iniciativas aprovadas no Comitê de Gestor de 
Articulações e enviadas para apreciação das empresas 
residentes. 

Prêmio de Ações Afirmativas

O Prêmio de Ações Afirmativas é um projeto apoiado pelo Parque e tem por 
objetivo selecionar, anualmente, cinco trabalhos desenvolvidos no Programas 
de pós-graduação da UFRJ que tenham como tema Ações Afirmativas, de modo 
a dar visibilidade às diferentes abordagens a elas relacionadas, assim como sua 
importância para visão inclusiva de sociedade, sua interface com a temática dos 
direitos humanos e o papel do ensino universitário nesse debate. Em 2019, foram 
selecionados dois trabalhos: 

Porcentagem de iniciativas submetidas ao Comitê por categoria 
em 2019

—
INICIATIVAS DA UFRJ SÃO PROJETOS ENVIADOS 
PELA UNIVERSIDADE PARA RECEBEREM 
INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS. PARA QUE ISSO 
OCORRA É NECESSÁRIO QUE ESSES PROJETOS 
PASSEM PELO COMITÊ GESTOR DE ARTICULAÇÃO E 
SEJAM ENQUADRADOS COMO PROJETOS A SEREM 
CONTABILIZADOS COMO COOPERAÇÃO DE EMPRESA 
COM A UFRJ.

Evento

infraestrutura

P&D

Extensão
45%

25%

20%

10%
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O primeiro ciclo é o de Modelagem do Negócio, que 
tem como objetivo trabalhar o amadurecimento 
do modelo de negócios das startups a partir da 
construção de uma proposta de valor. Incluem-se, 
ainda nessa fase, atividades para o fortalecimento da 
composição das equipes e dos acordos societários 
entre os seus membros.

O segundo ciclo, construção do MVP, compreende a 
utilização de metodologias ágeis de desenvolvimento 

Tese
“A competição das cidades pela inovação e os 
processos de gentrificação nos casos Porto Digital 
e 22@Barcelona”, do autor Tarciso Binoti Simas 
(Urbanismo (PROURB)).

Dissertação
“Análise de imagens audiodescritas em um livro 
didático: um olhar da epistemologia de Gaston 
Bachelard no ensino de química para cegos”, da autora 
Cristiana de Barcelos Passinato (Ensino de Química 
(IQ)).

E ainda houve uma menção honrosa:

“Ensino de História para alunos surdos em classes 
inclusivas: práticas e propostas”, do autor Paulo José 
Assumpção dos Santos (Ensino de História (IH)).

Programa CrowdRio

(GRI 103-1)

Em parceria com a Telefônica Open Future, o Parque 
Tecnológico oferece o programa CROWDRIO para 
desenvolvimento de negócios digitais e IoT. O 
programa oferece suporte para a transformação de 

ideias em empreendimentos ou para o fortalecimento 
dos negócios já existentes. 

O programa de pré-aceleração de startups, baseado na 
metodologia Lean Startup, está estruturado em três 
ciclos de quatro meses, conforme esquema abaixo e 
permite que ideias sejam validadas e, no decorrer do 
período, se transformem em empresas.

Modelagem
do Negócio

VALIDAÇÃO

Construção
do MVP

Inserção
Comercial

para que seja criado um protótipo inicial de solução 
(MVP) com foco na experiência do usuário. 

O terceiro ciclo, Inserção Comercial, abrange a 
construção de estratégias para o alcance das 
primeiras vendas. Isso inclui a definição do modelo de 
monetização e precificação, a seleção das estratégias 
de marketing e comunicação e a capacitação em 
vendas e negociações. Ao longo da evolução dos três 
ciclos apresentados ocorrem as etapas de validação, 
que são processos interativos realizados pelas startups 
para testar e confirmar suas hipóteses de solução. No 
ano de 2019, houve uma turma no CrowdRio. Até o 
mês de agosto/2019 foram executadas atividades do 
segundo e terceiro ciclos do programa e participaram 
as startups da turma iniciada em 2018 listadas abaixo.
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Softland 

Softland é o programa do Parque que desenvolve 
parcerias com ambientes de inovação no Brasil e no 
exterior para intercâmbio de empresas residentes, 
possibilitando a expansão das redes de relacionamento 
e aumentando oportunidades de negócios. 

O Parque oferece aos residentes a oportunidade de 
experimentar os mercados da China (TusPark), dos 
Estados Unidos (Condado de Oklahoma) e dentro 
do Brasil nos ecossistemas do Porto Digital-PE e 
Tecnopuc – RS, através do programa de Softland. 
Além disso, o PTEC-UFRJ recebe com frequência ações 
de internacionalização oferecidas por parceiros, tais 
como: APEX, ANPROTEC, Sebrae, Firjan e estimula 
seus residentes a participarem.

Geração de empregos no Parque

Em 2019, o Parque teve ao todo 1.263 profissionais 
empregados49, distribuídos na administração 
do Parque, nas organizações residentes50 e nos 
laboratórios instalados.

Startup Breve descrição atualizada

4Mart

A 4mart desenvolve soluções, utilizando inteligência artificial e algoritmos de controle, para o 
reconhecimento de imagens, gerenciamento da localização e de movimentos, comportamento 
de objetos e pessoas, permitindo assim, a tomada de decisão baseada em informações 
confiáveis e em tempo real.

Bela Horta
A Bela Horta é um serviço de educação para o plantio em áreas urbanas. Através de oficinas, 
ensina para crianças, responsabilidade ambiental e a importância de uma alimentação 
saudável.

Licentium
A Licentium é uma rede distribuída que usa a tecnologia blockchain para registrar os planos de 
dados de pesquisas científicas e publicar com os devidos direitos autorais individuais de uma 
obra coletiva.

—
49  (GRI 102-48) Não é possível comparar os dados de 2019 com os de 2018, 
visto que mudamos a forma de contabilização. Em 2019, passamos a não 
contabilizar os funcionários da administração e das residentes da Incubadora, 
visto que o Parque deixou de prestar serviços para a mesma em setembro 
de 2019.
—
50  Não estão nessa conta o número de funcionários das empresas 
residentes da unidade Polo de Biotecnologia, visto que não temos esses 
dados sistematizados.

Funcionário CLT

Servidores

Estagiários

Terceirizados

930

153

156

24
74%

12%

12%

2%

Percentual de funcionários no Parque Tecnológico por contrato 
de trabalho em 2019
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Estágios na Administração do Parque e nas residentes

O número total de postos de trabalho na modalidade 
estágio no Parque Tecnológico da UFRJ, em 201954, foi de 
15055. Com relação ao número de estagiários oriundos 
da UFRJ, verifica-se que são o total de 106 estagiários, 
representando 69% do número total de vagas. 

Verifica-se que 60,5% dos profissionais empregados 
no Parque51 são do sexo masculino e 39,5% são do 
sexo feminino.

Masculino Feminino

60,5%
39,5%

A qualificação dos funcionários do Parque – 
organizações52, laboratórios residentes e administração 
do Parque53 – são em sua maioria de graduados (40,5%) 
e 26,6% dos trabalhadores do Parque têm mestrado e 
doutorado, conforme figura a seguir.

Percentual de funcionários no Parque por sexo em 2019

Percentual de funcionarios no Parque por formação em 2019

Número de estagiários no Parque

—
51  Não estão nessa conta o número de funcionários das empresas 
residentes da unidade Polo de Biotecnologia, visto que não temos esses 
dados sistematizados.
—
52  Não estão nessa conta o número de funcionários das empresas 
residentes da unidade Polo de Biotecnologia, visto que não temos esses 
dados sistematizados.

—
53  Não estão nessa conta o percentual de funcionários terceirizados do 
Parque, visto que não temos esses dados sistematizados.

—
55  Este número é referente às seguintes organizações/instituições: 
Administração do Parque, Ambev, Benthic, CEGN, Dell EMC, Embrapii, Fundo 
Verde, Halliburton, Labneo, Lamce, Manserv, MJV, Neopath, Petrec, Promec, 
Schlumberger, Senai Cetiqt, Superpesa, TecnipFMC, Tenaris, Twist, Vallourec 
e WIKKI.

—
54  (GRI 102-48) Não é possível comparar os dados de 2019 com os de 2018, 
visto que mudamos a forma de contabilização. Em 2019, deixamos de juntar 
os dados de estagiários e trainee, passando a contabilizar apenas o número 
de estagiários. Apenas disso, é valido informar que o número de estagiários 
em 2019 foi maior do que a contabilização de estagiários e trainee em 2018. 

Doutorado Mestrado Graduação

Ensino Técnico Ensino Médio Ensino Fundamental

40,5% 31,2% 13,1% 10,5 4%

0,7%

Estagiários residentes Administração do Parque

UFRJ

Outras
Universidades 47

3103

Propriedade Intelectual

A quantidade das solicitações de título de propriedade 
intelectual é um dos indicadores utilizados para avaliar 
a atividade inovativa nas organizações. No caso das 
organizações do Parque, existem as que em vez 
de utilizar patentes, entendem ser mais adequado 
trabalhar com a noção de segredo industrial. 
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Dito isso, verificamos em uma pesquisa realizada 
com as empresas residentes em 2019, que 26,1% 
delas, ou seja, seis empresas, solicitaram algum 
título de propriedade intelectual, enquanto a grande 
maioria – 73,9% (17 empresas) – declarou não o ter 
solicitado. Foram depositados 33 títulos na categoria 
patente, um contrato de licenciamento ou cessão de 
tecnologias e 11 em uma categoria não informada.

4

6

5

3

2

3

Grandes
Organizações

Laboratórios
e Instituições

Médias
Empresas

Pequenas
Empresas

Solicitaram

Não solicitaram

Patentes

Contratos de licenciamento ou cessão de tecnologias

Outros

33
11

1

Verifica-se que em 2019, as organizações do 
Parque que solicitaram algum título de propriedade 
intelectual, foram as de grande e pequeno porte.  O 
percentual de empresas que fizeram esse tipo de 
solicitação, tanto entre as grandes quanto entre as 
pequenas, foi o mesmo: 40%.

Número de solicitações de título de propriedade 
intelectual em 2019

Número de residentes, por porte, que solicitaram título de propriedade intelectual em 2019

Em comparação com o ano anterior, verifica-se um 
aumento de 36,5%. No acumulado, já foram depositados 
208 títulos de propriedade intelectual em virtude de 
pesquisas realizadas no Parque Tecnológico da UFRJ.

Fornecedores 
(GRI 102-9;102-10)

Os nossos fornecedores são selecionados observando 
as melhores práticas de compras públicas, incluindo a 
Lei 8.666 (Licitações). Todos os procedimentos (cadastro, 
averiguação de conformidade deles com a legislação 

e contratação) são feitos pela Fundação COPPETEC, 
que faz a gestão financeira do Parque. No que se refere 
à contratação de serviços e aquisições de materiais, 
bens e equipamentos, o Parque, por meio de sua 
fundação de apoio, sempre busca obedecer ao princípio 
da economicidade. Para isso, uma série de regras e 
procedimentos são utilizados, como a cotação de pelo 
menos três preços para cada contratação e aquisição 
e procedimentos licitatórios. Visando estimular o 
desenvolvimento local, o Parque procura divulgar as suas 
demandas de compra para fornecedores locais, de modo 
que eles possam participar dos processos públicos de 
concorrência (GRI102-9). 
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Para 2019, a meta era definir os parâmetros 
necessários para estabelecer uma política de cadeia de 
fornecedores, que não conseguiu ser realizada, ficando 
como meta para 2020.

Ao longo do ano foram fechados 645 contratos com 
fornecedores prestadores de serviços para eventos, 
material para manutenção dos prédios, conversação 
dos espaços e paisagismo, material de escritório, 
serviços de gráfica, consultoria, licenças e software, 
serviço de coleta de resíduos, comunicação, telefonia, 
entre outros (GRI 102-9).

Zona Sul

Leste Fluminense

Região Serrana

Zona Central

Baixada Fluminense

Zona Oeste

Zona Norte

11

14

21

26

39

56

415

Número de contratações por região no estado do Rio de Janeiro

No que se refere aos aspectos geográficos, verifica-
se que 90,2% dos fornecedores residem no Rio de 
Janeiro, sendo a grande maioria deles residentes no 
entorno da Cidade Universitária56 (77%) – estando 
3,8% dos fornecedores localizados nos bairros: Cidade 
Universitária, Maré e Ilha do Governador). (GRI 102-10). 

É importante evidenciar que os serviços de caráter 
contínuo do Parque, contratados por meio de processo 
licitatório, como segurança patrimonial, coleta de 
resíduos e manutenção das áreas verdes, em vigência 
durante o ano de 2019, se mostraram técnica e 

—
56  Zona Norte e Central da Cidade do Rio de Janeiro.
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da UFRJ, o serviço de verificação da integridade 
estrutural do prédio da Administração do PTEC-
UFRJ. Desde 2015, o PTEC-UFRJ tem uma parceria 
com a Faculdade de Letras para a prestação dos 
serviços de tradução de material institucional, tais 
como: Newsletter, site do PTEC-UFRJ, Relatório de 
atividades, Folders e demais materiais físicos. 
Além disso, foi dado continuidade aos serviços 
contratados com a Insight Empresa Júnior de 
Psicologia da UFRJ para a prestação de serviço 
de Mapeamento de Competências e Avaliação de 
Desempenho da equipe do Parque Tecnológico. O valor 
desembolsado em 2019 para esse contrato foi R$ 
3.193,74.

Com a finalidade de realizar os serviços de elaboração 
de projetos para instalações elétricas do Centro 
de Operações do Parque e construção do projeto 
de ligação nova em baixa tensão na unidade Polo 
de Biotecnologia, foi contratada, em 2019, a Fluxo 
Consultoria, Empresa Júnior de Consultoria em 
Engenharia da UFRJ. Os dois contratos somam o 
montante de R$ 12.800,00, desembolsados em 2019.

Responsabilidade Social Corporativa

Outra estratégia que adotamos para diversificar os 
contatos das empresas do Parque com os laboratórios 

da UFRJ, é a realização de projetos de cunho ligados à 
responsabilidade social corporativa. 

Em 2019, o Parque realizou em parceria com o 
Instituto da Matemática (IM) uma visita a três 
organizações residentes: Dell, Twist e Laboceano. 
Esta ação visa promover o projeto #MeninasOlímpicas 
do IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), 
coordenado por uma professora do IM, a efetiva 
presença de meninas de cinco escolas públicas do 
estado do Rio de Janeiro e de cinco graduandas em 
matemática, de universidades federais, com atividades 
ligadas a esta área, inclusive nas olimpíadas escolares, 
para que elas possam se interessar e desenvolver 
carreiras no âmbito científico e tecnológico. 
Além dessa ação, o Parque e suas empresas 
residentes, em 2019, apoiaram mais 12 ações que 
beneficiaram diversos públicos localizados no estado 
do Rio de Janeiro. São elas: 

economicamente mais favoráveis se comparados aos 
mesmos contratos da universidade, conforme pode 
ser observado a seguir:

Segurança 
Patrimonial

O Contrato UFRJ que conta com 
16 postos desarmados, sendo 8 
(oito) diurnos e 8 (oito) noturnos, 
tem um custo por posição 2,07% 
inferior ao contrato do PTEC-UFRJ, 
que conta com 2 (dois) postos 
desarmados, sendo 1 (oito) diurno 
e 1 (oito) noturno. Considerando-
se a diferença de escala entre os 
contratos, esta parece ser uma 
diferença justificável.

Coleta de Resíduos

O custo de coleta de um contenedor 
de resíduos pelo contrato do PTEC-
UFRJ é 16% inferior ao contratado 
pela UFRJ.

Manutenção de 
áreas verdes e 
varrição de rua

Considerado o custo por metro 
quadrado, o custo do contrato do 
PTEC-UFRJ é 29% menor que o 
custo do contrato da UFRJ.

Para saber sobre a base de cálculo, clique aqui. 

Além disso, o Parque preza pela parceria com as 
Unidades Acadêmicas da Universidade. Em 2019, foi 
executado, com a colaboração da Escola Politécnica 
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Nome da ação Descrição da ação Organizações e instituições 
envolvidas

Quando 
aconteceu

Campanha do agasalho Arrecadação de agasalhos e roupas de frio (infantil e adulta) para 
doação à 60 pessoas de instituições de caridade Halliburton jan/19

Visita dos jovens do Projeto Startup Dell 
ao Parque Visita dos jovens do Projeto Startup Dell ao Parque Dell fev/19

Campanha de Páscoa Distribuição de Chocolates para 200 crianças de um orfanato em 
Macaé Halliburton abr/19

Dogs do Parque

Resgate, tratamento e hospedagem de animais abandonados no 
Parque/entorno de forma sustentável, promovendo a adoção em 
feirinhas e na Feira gastronômica e Cultural do Parque. Em 2019, 
foram resgatados 20 animais

DELL, Siemens, TecnipFMC, 
petrobras, técnicos 

administrativos, decentes 
da UFRJ

mai/19

SEED Construção de sala de musicalidade para pessoas com deficiência 
(PCD) Schlumberger set/19

Blue Talent Curso de capacitação e qualificação para pessoas com deficiência 
(PCD) para mercado de trabalho Schlumberger out/19

Mulheres no STEM
Palestra com a participação do STEM for Girls e UFRJ para os 
colaboradores os estudantes da UFRJ; do ensino médio do entorno; e 
colaboradores da TechnipFMC

TechnipFMC out/19

Maré Olímpica

O projeto Maré Olímpica visa estimular os alunos das escolas públicas 
da Maré a participarem das Olimpíadas Brasileiras de matemática 
das Escolas Públicas (OBMEP). Em 2019, realizou-se a visita de 
alunos das escolas da Maré que participaram da segunda fase das 
Olimpíadas da Matemática em 2018 para demonstrar a importância 
da matemática no dia a dia

Neopath, DELL, Halliburton, 
Schlumberger, Promec, Twist nov/19

Papo de Homem Exibição de filmes e debate sobre Diversidade de Gênero TechnipFMC nov/19

Natal Solidário Distribuição de brinquedos para filhos de policiais do 17 BMP Halliburton, PROMEC dez/19

Campanha de Natal Arrecadação e Distribuição de brinquedos para as crianças da Escola 
Mun.Ten. Antônio João TechnipFMC dez/19

CleanUp Baia de Guanabara
Doação de filmagem com drones e produção de um vídeo, que 
registrou a limpeza de alguns pontos da Baía de Guanabara na Cidade 
Universitária

MJV dez/19

Representatividade Institucional
(GRI 102-13)

O Parque Tecnológico da UFRJ tem papel relevante nas 
atividades que visam ao desenvolvimento científico e 
socioeconômico do Rio de Janeiro e do Brasil. Atualmente, 
possui assento no Conselho Empresarial de Competitividade 
e no Conselho de Tecnologia da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN). Participa ainda das 
seguintes redes: Comitê de Interação ICT-Empresa da 
Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das 
Empresas Inovadoras – ANPEI e Atlantic International 
Research Centre – Air Centre. O Parque Tecnológico da UFRJ 
é afiliado à International Association of Science Parks and 
Areas of Inovation (IASP), Associação Nacional de Entidades 
Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC) 
e Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das 
Empresas Inovadoras (ANPEI). 

Além disso, tem como principais parceiros o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, Sebrae, FAPERJ, Prefeitura do Rio de Janeiro, 
Finep e o CNPq.

Visibilidade

O Parque Tecnológico da UFRJ tem sua imagem consolidada, 
interna e externamente, como um dos mais relevantes 
ambientes de inovação e empreendedorismo do País. 
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apresentamos a Galeria Curto Circuito como um 
ambiente de inspiração e de humanização de 
ambientes tecnológicos. A premiação ocorreu na 
cidade de Nantes, na França, o que conferiu grande 
visibilidade sobre as ações inovadoras do PTEC-UFRJ 
e da UFRJ como um todo. Além disso, o Parque – por 
meio de seus funcionários – apresentou dois artigos 
científicos no maior evento de incubadora e parque 
tecnológico do país, organizado pela associação 
nacional - ANPROTEC. Um dos artigos ficou entre os 
30 mais bem avaliados.

A FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo) UFRJ 
apresentou um artigo científico sobre o “Pavilhão 
Tornado” – uma intervenção urbana produzida 
para a Galeria Curta o Circuito – para evento, que 
contou com a participação da Associação Ibero-
americana de Gráfica Digital e da Associação 
Europeia eCAADe em Porto, Portugal. Ainda em 
2019, o Curso de Gastronomia apresentou um artigo 
sobre as experiências adquiridas nos projetos Feira 
Gastronômica e Cultural do Parque e Gastronomia no 
Parque, no The International Conference on Culinary 
Arts and Sciences (ICCAS) 2019.

Vale citar que o Programa DAI UFRJ (citado 
anteriormente)57, implantado no final de 2019, é um 
projeto cuja produção de conhecimento científico e 

tecnológico em prol do desenvolvimento sustentável 
é um dos seus pilares de sustentação. Para 2020 é 
prevista a ampliação do projeto para alunos de mestrado. 

Eventos e atividades institucionais

Ao longo do ano 2019 o Parque participou de eventos 
e atividades institucionais alinhadas com os seus 
objetivos finalísticos e que reforçaram a imagem 
do projeto tanto para público interno quanto para 
o público externo. Destaque para a inauguração do 
Air Centre, que tem como objetivo promover novos 
conhecimentos sobre mudanças climáticas e questões 
relacionadas ao Atlântico, conectando tecnologias de 
águas profundas a tecnologias espaciais por meio da 
cooperação global.

As tecnologias desenvolvidas pelas empresas 
residentes e a interação com a universidade, atraem 
o interesse da sociedade. Discentes, docentes, 
empresários e empreendedores, formadores 
de opinião, imprensa nacional e internacional, 
influenciadores e governos têm interesse no que 
é gerado dentro do nosso ambiente de inovação. 
Para fazer com que essas informações cheguem à 
sociedade, o Parque utiliza as diversas ferramentas 
e estratégias de comunicação e marketing para que 
todos os públicos sejam alcançados.

Produção de conhecimento

O Parque, por ser um ambiente dinâmico e de 
experimentação para as diferentes áreas do 
conhecimento, tem atraído alunos, principalmente de 
pós-graduação de diferentes programas da UFRJ (e 
outras instituições de ensino) para desenvolvimento 
de pesquisa. Esta é de extrema importância visto que 
estimula o desenvolvimento do aluno, a produção 
de conhecimento sobre o ambiente de inovação do 
Parque para que possa ser compartilhado com outros 
públicos servindo, inclusive, de referência como casos 
de sucesso (de empresas e do próprio ambiente de 
inovação do Parque).

Em 2019, o Parque ganhou o prêmio internacional 
Inspire Solutions, da IASP – Associação Internacional 
de Parques Tecnológicos e Ambientes de Inovação 
– fato inédito para a UFRJ. Para o concurso 

—
57  Mais informações sobre o projeto na página 57.
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No evento, que contou com a presença do Ministro 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de 
Portugal, Manuel Heitor, foi apresentado ainda o 
programa Living Lab, desenvolvido pelo Parque para 
transformá-lo em um laboratório vivo urbano de 
aplicação, uso e estudo de soluções inovadoras para o 
desenvolvimento das cidades. 

A Inauguração foi realizada pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, por meio do Parque Tecnológico da 
UFRJ e do Laboratório de Métodos Computacionais em 
Engenharia (LAMCE) da COPPE/UFRJ.

Demais atividades

Em 2019, foram realizados diversos eventos com 
o objetivo de aproximar a comunidade acadêmica e 
o setor empresarial. Todas as ações tiveram como 
missão promover o empreendedorismo e a inovação. 
O Parque também realizou ações proativas de apoio 
a eventos realizados por parceiros, tendo como 
contrapartida a divulgação para as mídias externas 
e público interno do realizador. Entre as atividades 
realizadas podemos destacar: 

• Hacking Rio - festival de cultura digital que 
reúne o maior Hackathon da américa latina e 
um Congresso com os maiores especialistas em 
tecnologia, inovação e negócios;

• Encontros no Parque - uma série de encontros 
onde são discutidos temas sob mais de uma 
perspectiva, sendo abordados pela academia, 
pela indústria, por profissionais especializados e 
também por outras organizações;

• Open Talk - Especialistas compartilham seus 
conhecimentos com as empresas residentes e todo 
o ecossistema de inovação do Parque;

• Conexão - Pesquisadores e empresas residentes 
se apresentam a uma empresa com o objetivo de 
estabelecer novos relacionamentos universidade-
empresa. 

Programa de visitação

O programa de visitas do Parque Tecnológico da UFRJ 
recebeu 20 visitas no ano de 2019, sendo 17 nacionais 
e três internacionais.  A ação tem como objetivo 
aproximar o Parque do público externo e também da 
comunidade acadêmica, através do que é realizado 
pelas empresas e laboratórios residentes. 

Mídias: Tradicional e Social

A visibilidade do Parque também pode ser medida 
através das aparições nas mídias tradicionais e 
sociais. O Parque foi assunto em 408 matérias 
positivas ao longo do ano de 2019, sendo destacado 
em veículos de imprensa nacionais e internacionais 

com destaque para o lançamento dos programas Air 
Centre e Living Lab Rio, a inauguração do Instituto 
de Pesquisa do SENAI CETIQT e a chegada das 
empresas Benthic e a Petrec. 



79

Newsletter

Para divulgar e difundir as informações das atividades 
realizadas no Parque, é enviada, mensalmente, desde 
2015, uma Newsletter bilíngue. A publicação é enviada 
para parceiros, empresas residentes, consulados, 
corpo acadêmico e público externo cadastrado através 
do site do Parque. 

Mídias: Digitais e Sociais

O Parque Tecnológico da UFRJ iniciou, no final de 2018, 
a implantação de estratégia de atuação no ambiente 
digital com o objetivo de aumentar a comunicação 
com o público interno e externo. Todos os canais via 
plataformas digitais ganharam destaque ao longo 
de 2019 com a produção de conteúdo próprio, de 
parceiros e de empresas residentes através de textos, 
entrevistas e vídeos.  O investimento na comunicação 
via plataformas digitais ganhou reforço em 2019 com a 
criação de um perfil do Parque no Instagram, lançado no 
dia 4 de maio de 2019.

Até o dia 31 de dezembro, a página do Parque no 
Facebook registrava 6.200 curtidas e mais de 6.300 
seguidores. Em dezembro de 2018 contabilizava 
4.816 curtidas. A página no Instagram, criada em maio, 
encerrou o ano com mais de 1.800 seguidores, 5.209 
curtidas e um alcance médio de 35.765 pessoas.  

O Parque também conta com perfis no Linkedin, que 
tem como foco estabelecer relação com o público de 
perfil corporativo e um perfil no YouTube, onde são 
divulgadas entrevistas com empresas residentes, 
eventos e programas desenvolvidos. Durante o ano de 
2019 foram gravados, editados e publicados 13 vídeos 
com um total de 921 curtidas.
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