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Introdução
O Parque Tecnológico da UFRJ (PTEC-UFRJ) tem papel relevante nas atividades 
que visam ao desenvolvimento científico e socioeconômico do Rio de Janeiro e do 
Brasil. A Administração do PTEC-UFRJ entende que a sustentabilidade do Projeto 
depende da percepção de valor que seus stakeholders tenham dele. Assim, este 
relatório apresenta, de forma sistematizada, os aspectos mais relevantes do 
desempenho do PTEC-UFRJ durante o ano de 2020, nas dimensões operacional, 
técnica e financeira, e ao atender o que determina o seu Regulamento em seu 
artigo 13, permite aos seus stakeholders melhor avaliar as contribuições do PTEC-
UFRJ ao desempenho do ecossistema em que se insere.

O ano de 2020, com o desencadeamento da pandemia do novo coronavírus, 
transformou drasticamente a vidas de pessoas e empresas. Passamos por 
momentos de grandes incertezas, porém de muito aprendizado e superação. O 
PTEC-UFRJ realizou grandes esforços ao longo desse último ano no intuito de 
garantir a saúde e proteção de seus colaboradores e, ainda, manter a prestação 
dos serviços à toda sua comunidade. 

Podemos destacar como marcos relevantes para o  PTEC-UFRJ as seguintes 
ações: conseguimos reunir a equipe em um único ambiente em tempo recorde; 
revisitamos o site; tornamos o GRI digital; realizamos mais de 2.000 horas de 
treinamentos virtuais, por meio da plataforma Zoom Meeting; Workshop Smart 

Cities; aumentamos em mais de 30% o engajamento nas nossas redes sociais, 
alcançando cerca de 241 mil pessoas; revisamos o planejamento estratégico; 
conseguimos prover internet e equipamentos para que as pessoas pudessem 
trabalhar à distância; fizemos os happy-hours virtuais com o objetivo de integrar 
a equipe em home office; conseguimos gerar uma economia de R$ 3 milhões em 
relação às despesas previstas e concedemos mais de R$ 1 milhão em redução de 
taxas de serviços; lançamos o Programa Empresas Associadas e reformulamos 
o Programa de Projetos Especiais da UFRJ, que consiste no apoio a iniciativas 
institucionais capazes de promover interações interdisciplinares entre as diversas 
áreas acadêmicas da UFRJ.

Para uma melhor clareza na apresentação das informações, este relatório 
está estruturado da seguinte forma: primeiro apresentamos o PTEC-UFRJ e 
sua estrutura administrativa identificando como cada uma de suas gerências 
contribui para o atingimento dos seus objetivos finalísticos. Depois é apresentada 
a infraestrutura do PTEC-UFRJ e sua lógica de funcionamento. Feito isto, são 
listadas as atividades realizadas que demonstram o desempenho do PTEC-
UFRJ nas dimensões técnicas e operacionais. Por fim, são demonstradas a 
arrecadação de recursos bem como sua destinação corrente e explicados os usos 
a que se destinam os saldos acumulados.
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1
O PARQUE 
TECNOLÓGICO 
DA UFRJ
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O Parque Tecnológico da UFRJ é um ambiente de inovação e empreendedorismo 
dentro da UFRJ que promove a interação entre a universidade – alunos e corpo 
técnico-acadêmico – e as empresas, transformando conhecimento em inovação 
para a sociedade.

Acompanha o desenvolvimento das pequenas e médias empresas instaladas 
e realiza atividades que estimulam o relacionamento entre as organizações 
residentes e demais públicos de interesse. Também visa auxiliar a ampliação 
do networking das companhias e estimular o empreendedorismo por meio de 
atividades de gestão de negócios e captação de recursos.

1.1 Governança do PTEC-UFRJ  

O sistema de governança do PTEC-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, conforme ilustra a figura 
a seguir: 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DESEMPENHO DO PTEC-UFRJ5

Para que o PTEC-UFRJ, enquanto Projeto da UFRJ, consiga cumprir a sua missão 
institucional, existem dois comitês técnicos e dois comitês consultivos de apoio à 
governança e gestão.

O Conselho Diretor é a instância máxima de decisão do PTEC-UFRJ, dentre os 
colegiados existentes. Além de aprovar o Diretor Executivo, após indicação da 
Reitoria, o Conselho homologa a candidatura das empresas, a partir da decisão 
do Comitê de Avaliação de Candidaturas de Novas Empresas sobre as propostas 
de ingresso apresentadas, e avalia permanentemente os diferentes impactos 
gerados pela atuação do Projeto PTEC-UFRJ.

A Direção Executiva, em conjunto com o Conselho Diretor, é responsável pelas 
decisões estratégicas e pelo desempenho em termos de sustentabilidade 
econômica, ambiental e social do PTEC-UFRJ. É apoiada por seis gerências 
e por sua assessoria jurídica, todos – à exceção de um servidor da UFRJ – 
são funcionários contratados pela fundação de apoio da UFRJ: Fundação 
Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos – COPPETEC. 

1.2 Atividades das gerências e número de funcionários

Conforme citado anteriormente, a Direção Executiva do PTEC-UFRJ é apoiada 
por seis gerências e uma assessoria jurídica. A seguir, serão apresentadas as 
atividades de cada uma, bem como sua composição em dezembro de 2020:

I. Assessoria Jurídica (ASJUR) 

A Assessoria Jurídica (ASJUR) é composta por dois celetistas e é responsável 
por ações que viabilizam o funcionamento do projeto como um todo, em 
conformidade com os objetivos finalísticos do PTEC-UFRJ, em especial aqueles a 
seguir relacionados:

II - incentivar a criação e instalação de empresas de base tecnológica nos 
diferentes Campi da UFRJ e nos locais em que os Campi da UFRJ estejam 
estabelecidos;

III - estimular a cooperação técnica e científica entre instâncias da UFRJ e as 
entidades e empresas integrantes do PTEC-UFRJ, conforme acordado nos 
respectivos instrumentos jurídicos;

X - atrair empresas de base tecnológica, em regime de cooperação, para 
desenvolver projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PD&I em 
produtos e processos; e

XII - apoiar parcerias entre a UFRJ e organizações públicas e privadas envolvidas 
com a pesquisa, inovação tecnológica e iniciativas voltadas à tecnologia social.

Nesse sentido, a ASJUR assessora o Projeto PTEC-UFRJ em suas diversas 
dimensões (Diretoria Executiva e gerências), nos campos do Direito 
Administrativo, Cível, Processual e Empresarial. Atua na área consultiva, 
contenciosa e de advocacy, realizando:

a. modelagem jurídica de atração de empresas para o ambiente de inovação;

b. epresentação legal nos processos judiciais que o PTEC-UFRJ figurar como 
parte ou interessado;

c. patrocínio judicial e apoio legal nas matérias de interesse do PTEC-UFRJ;

d. aconselhamento jurídico ao Diretor Executivo do PTEC-UFRJ;

e. instrumentos normativos e jurídicos (portarias, regulamentos, contratos etc.) 
que regulam as relações do PTEC-UFRJ;

f. assessoramento das gerências em matérias de conteúdo jurídico e sobre 
o risco legal, quando da elaboração de editais e acordos dos respectivos 
programas;

g. instrução de processos administrativos;

h. assessoramento na celebração de contratos, convênios e seus consectários;

i. interface com as demandas contratuais das empresas instaladas e atendendo 
às diversas demandas do público interno do Projeto;

j. elaboração de contratos, aditivos, convênios, pareceres e editais de seleção;

k. análise de viabilidade jurídica de projetos de pesquisa e desenvolvimento;

l. estudos e atualizações das matérias jurídicas de interesse do PTEC-UFRJ;

m. assessoramento do Diretor Executivo do PTEC-UFRJ no tocante à legalidade 
de seus atos;

n. assessoramento às gerências na interpretação dos atos normativos, de atos 
editados pelo poder público, de contratos e instrumentos celebrados pela 
Administração Pública;

o. assessoramento de medidas cabíveis em relação aos contratos, aos 
convênios, aos acordos, às parcerias, aos regulamentos e à edição de normas 
legais; e

p. conformidade dos atos de gestão com as orientações técnico-jurídicas da 
UFRJ.

A assessoria jurídica presta auxílio à Diretoria Executiva nos assuntos legislativos 
afetos à área de inovação e governança do PTEC-UFRJ, considerando a inserção 
do Polo de Biotecnologia.

Especificamente, sobre o Contencioso Judicial, a ASJUR realiza peticionamentos, 
acompanhamento processual, diligências no fórum, que é feito apenas dentro da 
competência fundacional de buscar ressarcimento de débitos e inadimplementos 
contratuais junto à Fundação de Apoio, colaborando também com as unidades 
da UFRJ que demandem esclarecimentos e cooperações resguardadas suas 
competências exclusivas.

A ASJUR empreende atividades intelectuais que são traduzidas em produtos. 
Assim, a leitura dos indicadores deve ser feita sob o prisma das interações 
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gerenciais e de sua complexidade, o que denota a característica qualitativa e 
quantitativa desses parâmetros.

Dito isso, são estes indicadores do segundo semestre de 2020:

1) Editais redigidos/assessorados:

a. Edital da chamada pública para espaços compartilhados com fast track;

b. Edital para projetos especiais;

c. Convocação para o programa Doutor Empreendedor; e

d. Edital para o programa Constelação.

2) Instrumentos jurídicos celebrados/redigidos/Revisados:

a. Contrato redigido para o programa Doutor Empreendedor; 

b. Acordo UFRJ – IFES; 

c. Convênio UFRJ – Fundação de Apoio programa associadas; 

d. Regulamento do Centro de Empreendedorismo e Inovação; 

e. Declaração de logradouro no âmbito do PTEC-UFRJ;

f. Elaboração de minuta de Portaria sobre os Prédios Compartilhados no Polo de 
Biotecnologia;

g. Elaboração de minuta relativa aos instrumentos contratuais de prestação de 
serviço firmados entre a Universidade e instituições públicas ou privadas, com 
a intervenção das Fundações de Apoio;

h. Elaboração de minuta relativa à regulamentação da carga horária de definição 
de valores e limites para a remuneração dos docentes nos instrumentos 
negociais firmados entre a Universidade e as Fundações de Apoio;

i. Elaboração de minuta relativa à tramitação relativas aos convênios e acordos 
de parceria firmados entre a Universidade e instituições públicas e privadas, 
com intervenção das Fundações de Apoio; 

j. Convênio do Living Lab com o IPLAN/RJ.

3) Termos Aditivos por assunto:

a. Reestruturação societária:  3 (três);

b. Redução de taxa de serviço: 21 (vinte e um); 

c. Convênio COPPETEC – UFRJ.

4) Criação da Modelagem jurídica por assunto:

a. Modelagem jurídica de ingresso com regime fast track: 1 (um);

b. Modelagem jurídica de incentivo a Start Ups: 1 (um); 

c. Modelagem jurídica para o programa Doutor Empreendedor. 

5) Processos administrativos gerenciados:

a. Processos de empresas ocupantes de terreno: 5 (cinco); 

b. Processos de empresas ocupantes do Polo de Biotecnologia: 25 (vinte e cinco).

6) Respostas a interações com Cessionários e outros

a. Respostas a requerimentos de Cessionário – três; 

b. Respostas a indagações de Órgão – Público – quarenta e uma. 

7) Assessoramento direto às Gerências:

a. Elaboração de Termo de Referência – três; 

b. Elaboração de ofício – um. 

8) Representação judicial

a. Acompanhamento de 21 (vinte e um) processos judiciais na Justiça Federal;

b. Acompanhamento de 10 (dez) processos judiciais na Justiça Estadual;

c. Acompanhamento de 38 (trinta e oito) agravos de instrumento na Justiça 
Federal;

d. Elaboração de 7 (sete) peças judiciais; 

e. Elaboração 64 (sessenta e quatro) minutas de acordo judicial. 

9) Advocacy

a. Elaboração de emenda parlamentar à Lei nº 6.788/2020 de iniciativa da 
Prefeitura do Munícipio do Rio de Janeiro; 

b. Acompanhamento do Projeto de Lei nº 249/2020 no Congresso Nacional.

II. 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 fazer 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 PTEC-UFRJ. A Gerência de Articulações é composta por três 
celetistas e uma estagiária.

Atividades:

Cooperação 

O PTEC-UFRJ existe para potencializar a transformação de conhecimento em 
inovação, conectando a UFRJ a organizações públicas, privadas e governo, 
contribuindo para a formação de uma sociedade justa, democrática e igualitária. 

Essa razão de existir é especialmente relevante para as empresas residentes no 
PTEC-UFRJ, e por isso, essas empresas são estimuladas a conhecer, interagir 
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e acessar as capacidades da UFRJ. E sabendo dos desafios existentes para o 
estabelecimento da relação universidade-empresa, a gerência de Articulações 
Corporativas do PTEC-UFRJ atua de forma a facilitar e catalisar esse processo.

Apesar do ano atípico vivido em 2020, a Gerência de Articulações atuou no 
padrão de teletrabalho desenvolvendo ações com o objetivo de estabelecer 
canais diretos e contínuos para a promoção da cooperação universidade-
empresa. A modalidade remota permitiu conectar funcionários que atuam fora do 
ambiente do PTEC-UFRJ, fato relevante porque anteriormente a presença física 
era um importante requisito, de forma a identificar demandas das empresas, e 
os possíveis laboratórios, grupos de pesquisas ou professores que pudessem 
interagir. A partir dessas interações foram investidos mais de R$4,5 milhões em 
projetos com a UFRJ no ano de 2020.

Esses projetos são apreciados pelo Comitê Gestor de Articulações da UFRJ que tem 
a atribuição de avaliar a pertinência da cooperação universidade-empresa, sendo 
seus membros nomeados pela Reitoria. O Comitê também avalia o interesse da 
Universidade quanto às Iniciativas que o corpo social da UFRJ apresenta ao PTEC-
UFRJ em busca de apoio das empresas residentes, sob forma de atividade de 
cooperação. A Gerência de Articulações dá suporte à Direção Executiva do PTEC-
UFRJ no secretariado do Comitê recebendo os projetos e iniciativas, orientando 
os interessados quanto ao processo de submissão e suas dúvidas quanto à 
forma e conteúdo, organizando as reuniões e dando as devolutivas. Também é de 
responsabilidade da equipe divulgar as iniciativas aprovadas aos residentes. 

Na rotina do acompanhamento da relação universidade-empresa, a Gerência de 
Articulações se relaciona diretamente com cada uma das 22 residentes, seja para 
identificar suas necessidades e conectar às capacidades da UFRJ, seja para apoiar 
nas questões formais dessa relação, como contratos e propriedade intelectual. 
O suporte nesse tipo de questão, implica na interação com as fundações de 
apoio e a Agência de Inovação.  A equipe mantém relacionamento diário com as 
empresas através de reuniões, telefonemas e e-mails. 

No ano de 2020, foi desenvolvido um projeto estruturante para estímulo à 
cooperação entre a UFRJ e empresas, o Living Lab em Smart Cities. A Cidade 

Universitária por se tratar de uma região em que diariamente circulam 120 mil 
pessoas para estudo ou trabalho se apresenta com um lugar oportuno para 
desenvolvimento de novas tecnologias para cidades, afinal há o fluxo existente 
em uma cidade pequeno para médio porte, mas com todo o controle que um 
campus universitário oferece potencializado pela geografia insular. Com o 
epicentro na área do PTEC-UFRJ, esse ambiente de experimentação enfoca as 
tecnologias para cidades inteligentes. No entanto, como cidades inteligentes 
é um alvo abrangente demais, a primeira onda de atuação se concentra nos 
temas de mobilidade, segurança pública, medidores inteligentes/consumo 
responsável, materiais e construções inteligentes e energia. Foram meses de 
desenho dessa plataforma, muitas interações com professores da UFRJ ligados 
aos temas e empresas prospectadas para se conectarem com as capacidades da 
Universidade. Após essa agenda de interações, deu-se início à etapa de conexão 
entre as empresas e professores no final de 2020. Foi adotado o formato do 
Workshop Conexões, onde pesquisadores/professores foram convidados para 
apresentar potenciais tecnologias ou linhas de pesquisas para as empresas, 
que apresentaram seus potenciais interesses no tema. O Workshop foi utilizado 
como estratégia de iniciação, e após esse momento, empresas e professores 
iniciaram conversas individuais. Espera-se que 2021 seja um ano de novas 
cooperações.

Outra ação desenvolvida em 2020, foi a modelagem do programa Associadas, 
ação essa que permitirá que o PTEC-UFRJ atue na conexão universidade-
empresa para além das residentes. O programa permitirá que empresas 
instaladas fora do PTEC-UFRJ poderão contar com o apoio da Gerência de 
Articulações para facilitação no estabelecimento do relacionamento com as 
capacidades da UFRJ. Essa nova modalidade ampliará as potencialidades de 
cooperação entre a Universidade e outras organizações.

Novas residentes

A Gerência de Articulações também é responsável pela interação com candidatos 
e interessados à instalação no PTEC-UFRJ. Para que uma empresa interessada 
se converta em uma empresa residente, ela passa por uma jornada de alguns 

meses. Se a alternativa de ocupação for em terreno, o processo ainda é mais 
demorado, em função dos investimentos necessários para a construção da 
edificação. Já a ocupação em algum dos prédios compartilhados do PTEC-UFRJ, 
área de galpões – MP ou prédio de escritórios – CE-TIC, o processo é mais célere, 
devido ao menor investimento para instalação e também o fato da presença 
predominante de empresas de pequeno e médio portes, cuja tomada de decisão 
e encaminhamento da candidatura é centrada nos empreendedores, o que torna 
o processo mais acelerado.

Seja qual for a alternativa de ocupação, são necessárias muitas interações 
com a equipe do PTEC-UFRJ. Durante a etapa inicial, o foco é compreender as 
potencialidades de inovação aberta para a empresa e apresentar os benefícios 
de cooperação com a Universidade e o ecossistema inovador do PTEC-UFRJ, 
composto pelas empresas residentes e seus parceiros. Nessa fase, são 
realizadas reuniões e apresentações do PTEC-UFRJ a diversas áreas da empresa 
interessada e também conexões com as capacidades da UFRJ que tenham 
potencial afinidade com os desafios tecnológicos apresentados pela empresa.

Passada essa primeira etapa, a empresa interessada avança para o processo de 
candidatura ao PTEC-UFRJ. A empresa deverá se habilitar jurídica e fiscalmente 
para se instalar no PTEC-UFRJ, além apresentar uma proposta técnica de 
interação com a UFRJ, conforme previsto em chamada pública específica para 
residência. Apesar da existência de roteiro para apresentação da proposta 
técnica, as empresas costumam demandar muitos esclarecimentos quanto 
ao conteúdo requisitado. Ao submeter a candidatura, a proposta técnica é 
apreciada pela Comissão de Avaliação de Propostas, composta por membros do 
Conselho Diretor do PTEC-UFRJ. A candidata apresenta sua proposta oralmente à 
Comissão, que avalia o mérito da candidatura segundo critérios estabelecidos na 
chamada e encaminha sua decisão para homologação do Conselho Diretor.

 A Gerência de Articulações secretaria essa Comissão, organizando a agenda e 
documentação suporte para avaliação, e, posterior, encaminhamento da decisão 
colegiada para a área jurídica a fim de avançar para os trâmites formais.
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Centro de Empreendedorismo e Inovação

O Centro de Empreendedorismo e Inovação é uma edificação instalada no 
PTEC-UFRJ, que teve sua obra concluída em 2020, e visa fomentar a cultura 
empreendedora especialmente entre o público de alunos da UFRJ. Os usuários do 
Centro terão acesso a programas e atividades oferecidos para desenvolvimento 
de novos negócios, ou simplesmente encontrarão um espaço para desenvolver 
seus projetos numa infraestrutura agradável e ajustada para essa função, que 
significa conectividade de ótimo padrão, ambientação inspiradora e confortável.

Durante o ano de 2020, a Gerência de Articulações Corporativa modelou a 
entrega de conteúdo do novo espaço para os diferentes stakeholders.  Em 
virtude do isolamento social, a inauguração do novo espaço está sendo adiada 
para assim que as atividades presenciais dos alunos retornem presencialmente 
ao campus.

Eventos

A Gerência de Articulações Corporativas organizou eventos em 2020 com 
o objetivo de fomentar a cultura empreendedora e da inovação entre os 
públicos de interesse do PTEC-UFRJ, dentre eles estão os alunos da UFRJ. Em 
virtude da pandemia, a agenda de eventos presencial migrou para o modelo 
remoto, e foram realizadas lives nas mídias sociais do PTEC-UFRJ e webinares 
em plataformas de videoconferência. Nas ações presenciais realizadas nos 
primeiros meses do ano e nos webinares participaram 594 pessoas, já nas lives 
268 estiveram ao vivo e posteriormente 659 assistiram aos vídeos gravados. 
Infelizmente, nas ações remotas não foi possível estratificar a presença dos 
alunos e outros públicos de interesse.

O PTEC-UFRJ apoiou alguns hackathons virtuais em 2020, organizados por 
parceiros externos e pelo corpo social da UFRJ. Essas ações atraíram alunos de 
graduação e pós-graduação, mas duas outras ações específicas apoiadas pelo 
PTEC-UFRJ foram voltadas exclusivamente para mestres e doutores, formados 
ou em formação. A primeira ação trata-se do Doutor Empreendedor, chamada 
da FAPERJ para desenvolvimento de empresas de base científica que requer 
a participação de ambientes de inovação dando suporte ao desenvolvimento 
desses novos negócios. A segunda ação foi promovida pelo SEBRAE, o Programa 
Catalisa, que assim como a chamada da Faperj estimula o surgimento de 
negócios de base científica, fundados por mestres e doutores.

Ao longo do ano, oportunidades de desafios (tipo de ação em que a empresa 
coloca seus desafios tecnológicos para uma determinada comunidade solucionar 
com foco na experimentação e na cocriação) voltados para o público universitário 
foram captados pela Gerência de Articulações. Essas oportunidades foram 
divulgadas através de publicações em diversas mídias do PTEC-UFRJ.

Programa Associadas 

É sabido que muitas empresas interessadas em se aproximar da comunidade 
acadêmica da UFRJ não consideram a ocupação física na Cidade Universitária, 

e entendendo que a missão do PTEC-UFRJ é muito maior que a dimensão 
territorial e imobiliária, foi desenhado uma oferta de serviços de conexão 
universidade-empresas, típicos da Gerência de Articulações Corporativas, para 
organizações não-residentes, as chamadas empresas associadas. Essa nova 
modalidade de relacionamento, permitirá uma ampliação na atividade de conexão 
do PTEC-UFRJ para uma diversidade de empresas em busca de inovação aberta e 
parcerias acadêmicas em áreas de excelência da UFRJ.

Oportunidades para residentes

A equipe também é responsável por buscar oportunidades para as residentes 
como: programas diversos de internacionalização, encadeamento produtivo, 
mentorias, desafios tecnológicos, prêmios, fomento público e outras estratégias 
de capitalização são de grande interesse por parte das pequenas empresas. Além 
disso, também são trabalhadas ações junto às Agências Reguladoras e Grandes 
Players no processo de inovação.

Visitas Institucionais 

Muitas vezes, a Gerência de Articulações é porta de entrada para o recebimento 
de visitas. Essa atividade é sempre realizada em parceria com a área de 
Comunicação que já possui uma programação-padrão. A área de Comunicação 
também ao receber pedidos de visitas que tenham interesse pelas atividades de 
Articulações, direcionam a demanda.

Institucional 

A área de Articulações também se ocupa de algumas atividades de representação 
institucional junto à Rede de Agentes Promotores de Empreendimentos Inovadores 
– REINC, ações de internacionalização e corporate venture da Associação Nacional 
de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC, comitê 
de gestão da inovação da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento 
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das Empresas Inovadoras – ANPEI. Além dessas redes, a equipe de Articulações 
também participou, em 2020, de ações junto ao Sebrae - RJ, Startup Rio/FAPERJ, 
Iniciativa Jovem/Shell, Inovativa/MDIC, Conecta Startups/Softex, HackinRio, bem 
como interagiu com o Instituto Vital Brasil, UFRPE, TI Rio, e apoiou no planejamento 
do HackNit e do Hackathon do INPI. Vale destacar também a cooperação com o IFES 
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO 
(IFES) CAMPUS SERRA para modelagem de seu Polo de Inovação Tecnológica.

III. Gerência 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, e 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 2020, a gerência realizou ações que envolveram as áreas do PTEC-UFRJ 
e do Polo de Biotecnologia, com destaque para as seguintes atividades:

Atividades
 
Em 2019, esta Gerência deu ênfase ao desenvolvimento da estratégia de 
reestruturação urbana do PTEC-UFRJ, visando requalificar seus espaços públicos, 
equipamentos, mobiliário e modernizar sua infraestrutura, com previsão de início 
das ações de implantação para 2020. A equipe também se dedicou à elaboração 
de projetos de adequação predial.

Planejamento e Projeto Urbano e Arquitetônico

Em 2020, a Gerência de Arquitetura e Urbanismo iniciou os estudos para 
implantação de energia fotovoltaica nas edificações compartilhadas, juntamente 
com a Gerência de Operações. 

Visando a readequação urbana do Polo de Biotecnologia, a Gerência obteve, junto 
à CEDAE, os novos projetos de abastecimento de água e esgoto sanitário, sendo 
estes, parte do conjunto necessário para aquela área. 

A Gerência elaborou projeto de arquitetura para a reforma de Copa, Vestiários, 
Banheiros e Depósito de Material de Limpeza da edificação denominada Módulo 
de Prototipagem (MP), destinada a pequenas e médias empresas. Estas áreas, 
que totalizam 151,50m², são de uso compartilhado pelas empresas residentes 
da edificação.

Para viabilizar a implantação das atividades previstas para o Prédio do Centro 
de Empreendedorismo e Inovação, a Gerência elaborou, em 2020, o Projeto 
de Interiores da Edificação, que abrangeu aproximadamente 1.200,00m². 
Este projeto envolveu ações como definições de escopo, conceito e programa 
de necessidades, estudos de layout, desenhos de marcenaria e serralheria, 
iluminação e proposta de soluções audiovisuais.

Em função das restrições estabelecidas pela pandemia de Covid-19 no início 
de 2020, foi desenvolvido também um projeto de reforma de interiores na 
área da administração do PTEC-UFRJ, no prédio Cetic. As adequações visaram, 
principalmente, as medidas de distanciamento entre estações de trabalho e a 
troca dos revestimentos para facilitar a higienização e promover um ambiente de 
trabalho seguro. A reforma envolveu uma área de 310,00m², sendo o projeto e a 
obra realizados ao longo do período de 2020.

A Gerência realizou o estudo de viabilidade para a construção uma nova 
edificação de uso compartilhado para prototipagem de produtos e serviços, 
voltada para o escalonamento de processos de produção, com ampliação da 
oferta de espaços para biotecnologia. 

 Termos de Referência

Como parte do processo de cotação dos serviços desenvolvidos no ano de 
2020 e também previstos para o ano de 2021, foram elaborados 05 (cinco) 
termos de referência para contratação de serviços de consultoria para projetos 
especiais, obras e licenças, referentes (1) à construção dos mezaninos 4 e 8 
do prédio do Módulo de Prototipagem; (2) à certificação do edifício Cubo, no 
âmbito do CBMERJ; (3) à aquisição de mobiliário para o Centro de Inovação; à (4) 
contratação, em regime de servitização, das soluções audiovisuais para o Centro 
de Inovação; (5) e  aos projetos das redes de infraestrutura urbana para o Polo 
de Biotecnologia. Estes dois últimos ainda não foram concluídos. A elaboração 
dos Termos de Referência inclui suporte técnico à Gerência Administrativa e 
Financeira durante as etapas de cotação, vistorias técnicas e licitação.

Vistorias Técnicas Prediais

No processo de desocupação de salas ou edificações, a Gerência de Arquitetura 
e Urbanismo realiza, juntamente com o Comitê Consultivo de Arquitetura do 
PTEC-UFRJ e a Gerência de Operações, vistorias técnicas, onde são avaliados os 
estados de conservação, operabilidade e ocupação do espaço ou da edificação. 

Em 2020, a Gerência realizou vistorias técnicas prediais na área do Polo do 
Biotecnologia, para as quais foram elaborados e emitidos 25 (vinte e cinco) 
laudos, sendo 21 destes em atendimento à solicitação da Procuradoria e outros 
4 às empresas residentes. As áreas vistoriadas, correspondentes ao PTEC-UFRJ 
e ao Polo de Biotecnologia, somam mais de 14.476,11m2 de área construída.

Assessoramento técnico 

O assessoramento técnico da Gerência de Arquitetura e Urbanismo permeia 
várias ações do PTEC-UFRJ e colabora com as demais gerências, empresas 
residentes e UFRJ. 
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Em 2020, esta Gerência prestou suporte técnico, subsidiando seus clientes 
internos e externos com informações sobre documentação de uso e 
ocupação dos espaços edificados e dos terrenos do PTEC-UFRJ  e do Polo de 
Biotecnologia; atualização e revisão das plantas dos prédios compartilhados e 
das áreas urbanas para abertura de editais; avaliação e demarcação de áreas 
das edificações e elaboração desenhos técnicos para avaliação imobiliária; 
acompanhamento na implantação de projetos; e monitoramento do processo de 
certificação do CBMERJ.

IV. Gerência de Comunicação e Imprensa: 

Gerência de Comunicação e Imprensa é responsável pelas atividades de 
assessoria de imprensa, comunicação interna e externa, relações públicas, 
parcerias, planejamentos de comunicação, consultorias para empresas 
residentes, plataformas de mídias sociais e site do PTEC-UFRJ. 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 e informes. 

Todas as atividades realizadas pela Gerência de Comunicação têm como foco 
a realização dos objetivos finalísticos do PTEC-UFRJ e a promoção do mesmo 
como instituição, além do reconhecimento da importância do projeto perante a 
sociedade e atração de parceiros, apoiadores, residentes e público para eventos e 
programas realizados. A equipe é composta por três celetistas e um bolsista. 

Atividades

Assessoria de imprensa 

A assessoria de imprensa tem como missão divulgar para a sociedade as 
ações realizadas pelo projeto e seus residentes através da imprensa, além de 
acompanhar entrevistas e matérias que citam o PTEC-UFRJ mesmo sem a 

participação direta. Para isso foram desenvolvidos releases, notas, sugestões 
de pautas e contatos frequentes com jornalistas. O PTEC-UFRJ foi citado em 
408 matérias ao longo de 2019. Em 2020, o contexto da pandemia influenciou 
diretamente as matérias jornalísticas ao longo do ano, resultando na queda de 
interesse pela imprensa em temas que não tivessem relação com o covid-19.  

Portal do PTEC- UFRJ 

A Gerência de Comunicação é responsável pelo conteúdo e atualização do site 
do PTEC-UFRJ. No site constam informações sobre o projeto e as empresas 
residentes, canal de notícias, editais, eventos, oportunidades de empregos e 
estágios, comunicados, releases, contato de e-mail, canal para solicitação de 
visitas, newsletters e demais atividades do PTEC-UFRJ. A equipe foi responsável 
por 36 novas postagens/matérias e também deu início ao processo de 
reformulação do site. Em 2019 forma postadas 115 novas matérias. 

Cadastros na newsletter em 2020 - 1.334 cadastrados 
Cadastros na seção Oportunidades em 2020 - 1.000 cadastrados até 
dezembro/2020

Mídias sociais

A equipe é responsável pelo gerenciamento e conteúdo de quatro perfis em 
mídias sociais. O PTEC-UFRJ conta com perfis no Facebook, Linkedin, YouTube e 
Instagram. Todos esses canais via plataformas digitais têm como missão ampliar 
a rede de comunicação interna e externa, levando conteúdo próprio, de parceiros, 
residentes e temas de interesse para a sociedade. Em todas as plataformas 
de mídias sociais, o PTEC-UFRJ obteve um crescimento em relevância e 
engajamento.  

Instagram
Criado em maio de 2019, o Instagram do PTEC-UFRJ obteve um crescimento 
significativo no ano de 2020, em relevância na plataforma, cerca de 25% no 

aumento do número de seguidores. No total foram 749 novos seguidores. A 
equipe de comunicação gerencia e desenvolve o conteúdo da plataforma. Em 
2019, ano que criação, o perfil do PTEC-UFRJ no Instagram teve 76 postagens, 
5.209 curtidas e um alcance médio de 35.765 pessoas. Já em 2020, foram 156 
postagens, engajamento de 7.815 (curtidas e compartilhamento) e um alcance 
de 93.893 pessoas.  A equipe de comunicação também é responsável pela 
organização, produção e transmissão das lives que acontecem na plataforma, 
assim como a promoção dos eventos com verba para impulsionamento. Em 
2020 foram 8 lives realizadas. 

Facebook
Com mais tempo de atuação, o perfil do PTEC-UFRJ no Facebook possui 6.673 
seguidores, 6.398 curtidas na páginas e avaliação 4,9 da plataforma, sendo 5 a 
nota máxima, com base na opinião de 66 pessoas. Com avaliações positivas, o 
perfil no Facebook também conta com muitas postagens de temas relacionados 
a empreendedorismo, ciência e tecnologia de veículos de comunicação 
tradicionais. Em 2020, o perfil do PTEC-UFRJ tece um total de 170 postagens, 
uma média de engajamento de 10.500 (curtidas e compartilhamentos) e um 
alcance anual de 139.306 pessoas. O perfil teve também um ganho de 294 
novos seguidores de forma orgânica. 

YouTube  
Principal plataforma para veiculação de vídeos, o YouTube também é fonte de 
comunicação com público interno e externo do PTEC-UFRJ. Entrevistas com 
residentes e divulgação dos eventos e programas desenvolvidos pela equipe 
foram o principal conteúdo produzido e trabalhado.  Durante o ano de 220 foram 
publicados 18 vídeos e alcançamos 1.082 curtidas. 

LinkedIn
O perfil do PTEC-UFRJ no Linkedin tem como objetivo estabelecer relação com o 
público de perfil corporativo. Na plataforma o conteúdo trabalhado é tem como 
foco atividades realizadas para empreendedores, matérias focadas em negócios, 
inovação e tecnologia, além de editais abertos pelo PTEC-UFRJ ou parceiros. 
Foram 75 postagens ao longo de 2020, com um alcance orgânico de 7.865 
pessoas e um ganho de 280 novos seguidores. 
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Visitas Institucionais

A realização de visitas institucionais para o público externo e a comunidade 
acadêmica também é uma atividade realizada pela equipe. O Programa de Visitas 
inclui apresentação do projeto e visitação a laboratórios da UFRJ instalados no 
PTEC-UFRJ. A ação visa aproximar o PTEC-UFRJ do público externo interessado 
e também dos estudantes da própria Universidade. Em 2019 foram 20 visitas, 
sendo 17 nacionais e 3 internacionais atendidas pela equipe de comunicação. 
Em 2020 as visitas foram suspensas devido a pandemia. 

INSTAGRAM
Alcance 2019 -  35.765 pessoas
Alcance 2020 – 93.893 pessoas

FACEBOOK
Alcance 2019 – 38.261 pessoas alcançadas
Alcance 2020 – 139.306 pessoas

YOUTUBE
Curtidas em 2019 – 921
Curtidas em 2021 – 1.082

LINKEDIN
Alcance médio em 2019 – 6.560 pessoas
Alcance médio em 2020 - 7.865 pessoas

Consultoria de Comunicação 

A consultoria de comunicação é um serviço do PTEC-UFRJ para as empresas 
residentes de pequeno porte. A atividade tem como objetivo prestar apoio na 
divulgação, elaborar planejamentos de comunicação, gravação e edição de 
vídeos, além de treinamentos de comunicação clara para pitchs. Em 2020 foram 
elaborados planejamentos de comunicação para empresas 5 empresas residentes. 

Eventos

A Gerência de Comunicação realiza a cobertura de todos os eventos realizados no 
PTEC-UFRJ e dá suporte para as outras gerências na divulgação anterior e posterior. 
A cobertura conta com captura de imagens (fotos ou vídeos) e redação de notas para 
as mídias internas. Ao longo de 2019 a equipe de comunicação fez a cobertura de 72 
eventos. Em 2020, por conta da Pandemia, os eventos presenciais foram suspensos 
e todas as ações foram realizadas online por meio de lives e webinares em 
plataformas de videoconferência. A Gerência de Comunicação realizou a divulgação 
de todos os eventos, além de ser responsável pela produção e transmissão das 8 
lives realizadas nas mídias sociais ao longo do ano. Nas ações presenciais realizadas 
nos primeiros meses do ano e nos webinares participaram 594 pessoas. Nas lives, 
268 estiveram ao vivo e posteriormente 659 assistiram aos vídeos gravados.

A equipe de comunicação também realiza a divulgação de eventos apoiados 
pelo PTEC-UFRJ, organizados por parceiros externos e pelo corpo social da UFRJ. 
Em 2020, o PTEC-UFRJ apoiou alguns hackathons virtuais, o Programa Doutor 
Empreendedor e o Programa Catalisa. 

Resultados das Lives realizadas em 2020

LIVE: A (ACELERADA) TRANSFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

A ação foi divulgada no site e nas plataformas LinkedIn, Facebook e Instagram.
A live obteve audiência com média de entrada de 35 pessoas simultaneamente e 

um alto índice de engajamento e interatividade, que resultou em perguntas que 
precisaram ser respondidas posteriormente ao evento. Os conteúdos sobre o 
tema tiveram (somadas as postagens) mais de 70 curtidas e alcançaram mais de 
1.200 contas.

A transmissão ocorreu com transmissão via Instagram e o vídeo foi postado 
também no Youtube e na nossa página no Youtube, somando um alcance de 
aproximadamente 900 pessoas e sendo assistido por cerca de 200 pessoas.

LIVE: A (ACELERADA) TRANSFORMAÇÃO NO CONSUMO

A ação foi divulgada no site e nas plataformas LinkedIn, Facebook e Instagram. 
Apesar de não terem sido impulsionados, conteúdos sobre o tema tiveram (somadas 
as postagens) mais de 60 curtidas e alcançaram quase 2.000 contas. 
A live ocorreu via Instagram e obteve audiência com média de entrada de 28 pessoas 
simultaneamente. O vídeo com a íntegra da live foi publicado no nosso canal do 
YouTube (Inova Parque) e na nossa página no Facebook, somando um alcance de 
aproximadamente 700 pessoas e sendo assistido por cerca de 120 pessoas.

LIVE: IMPLANTANDO A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

A ação foi divulgada no site e nas plataformas LinkedIn, Facebook e Instagram. 
O conteúdo foi impulsionado nas duas últimas redes (no caso do Facebook, o 
evento foi patrocinado).

Conteúdos sobre o tema tiveram (evento + postagens) mais de 200 curtidas e 
alcançaram mais de 2.600 contas.

A live aconteceu pela plataforma Instagram e obteve audiência com média de 
entrada de 25 pessoas simultaneamente e pico de acesso de 35 espectadores. 
O vídeo com a íntegra da live foi publicado no nosso canal do YouTube (Inova 
Parque), somando um alcance de aproximadamente 500 pessoas e sendo 
assistido por 33 pessoas.
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LIVE: LGPD, E AGORA?

A ação foi divulgada no site e nas plataformas LinkedIn, Facebook e Instagram, 
que contou com postagem patrocinada nesta última plataforma.
Divulgação com parceiros: O evento foi compartilhado nos perfis da Centro de 
Tecnologia - CT UFRJ, Biblioteca do CT – UFRJ, Agência UFRJ de Inovação, entre 
outros.

Resultados em destaque: As postagens sobre o tema tiveram 121 curtidas no 
Instagram e 15 compartilhamentos por mensagem/stories. As publicações no 
Facebook e no Instagram com a divulgação do evento online alcançaram mais de 
2,1 mil pessoas, foram vistas mais de 3 mil vezes e atraíram novos seguidores 
para o perfil do Instagram e do Facebook. A live obteve audiência com média de 
entrada de 30 pessoas simultaneamente. 

Plataformas: O Facebook manteve uma qualidade boa de transmissão durante 
toda a live e o arquivo continuou disponível depois do evento ao vivo. 534 
pessoas alcançadas.

LIVE: ADEQUAÇÃO À LGPD: UMA JORNADA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A ação foi divulgada no site e nas plataformas LinkedIn, Facebook e Instagram. 
O conteúdo foi impulsionado nas duas últimas redes (no caso do Facebook, o 
evento foi patrocinado).

Divulgação com parceiros: O evento foi compartilhado nos stories de perfis como 
do Crios UFRJ e da Biblioteca do CT – UFRJ. 

Resultados em destaque: Conteúdos sobre o tema tiveram (evento + postagens) 
mais de 530 curtidas e alcançaram mais de 3.600 contas.

A live foi transmitida simultaneamente pelo Instagram e pelo Facebook (a partir 
do Zoom), alcançando mais de 4 mil pessoas com o conteúdo.  A média de 
pessoas online simultaneamente foi de 40 pessoas.

LIVE: RETOMADA 2021 - DESAFIOS E OPORTUNIDADES DO SETOR ENERGÉTICO

A ação foi divulgada no site e nas plataformas LinkedIn, Facebook e Instagram 
(tendo sido impulsionada nestas duas últimas redes sociais).

Divulgação com parceiros: O evento foi compartilhado nos stories dos perfis do 
Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, Mobilidade e Energia, entre outros.

Resultados em destaque: Conteúdos sobre o tema tiveram (somadas as 
postagens) mais de 300 curtidas e alcançaram mais de 2.000 contas.

Vídeo com a íntegra da live foi publicado no YouTube (Inova Parque) e no Facebook 
(onde foi transmitido ao vivo simultaneamente ao Instagram), somando um alcance 
de aproximadamente 600 pessoas e sendo assistido por cerca de 100 pessoas.

A live obteve audiência com média de entrada de 30 pessoas simultaneamente e 
pico de 48 espectadores.

Plataformas: A transmissão ocorreu no Instagram e no Facebook. 
Posteriormente, o vídeo na íntegra também foi acrescentado ao canal do YouTube 
do PTEC-UFRJ (Inova Parque).

LIVE: REDES, DADOS E AS CIDADES DO FUTURO

A ação foi divulgada no site e nas plataformas LinkedIn, Facebook e Instagram, 
que contou com postagem patrocinada nesta última plataforma. 

Divulgação com parceiros: O evento foi compartilhado nos perfis da FINEP e 
Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. 

Resultados: A postagem 252 curtidas no Instagram e 10 compartilhamentos por 
mensagem/stories

As publicações com a divulgação do evento online alcançaram mais de mil 
pessoas, foram vistas mais de 1,4 mil vezes e atraíram novos seguidores para o 

perfil do Instagram. A live obteve audiência com média de entrada de 50 pessoas 
simultaneamente.

LIVE: A (ACELERADA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO MUNDO DO TRABALHO)

A ação foi divulgada no site e nas plataformas Linkedin, Facebook e Instagram, 
que contou com postagem patrocinada. No Facebook também foi criado um 
evento permitindo que os participantes enviassem convites para seus contatos. 
Divulgação com parceiros: Foi realizado contato com parceiros para divulgação 
da live em suas mídias sociais. O evento foi compartilhado nos perfis da FINEP, 
Agência de Inovação da UFRJ, Carreira 360, Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ e 
Biblioteca CFCH/UFRJ. 

Resultados: A postagem teve bom alcance com 244 curtidas e 8 salvamentos 
por parte do público. 

A publicação alcançou mais de 7 mil pessoas, foi vista mais de 9 mil vezes e 
atraiu novos seguidores para o perfil.  A live obteve média de entradas foi de 102 
pessoas ao longo da transmissão.

Design 

A Gerência de Comunicação é responsável por todo o material gráfico, assim 
como a identidade visual do PTEC-UFRJ. Ao longo de 2020 foram 1.209 peças 
de design. Dentre as peças estão convites virtuais, lâminas de divulgação de 
eventos, diagramação de relatório, layout de site, sinalização interna e externa, 
apresentações institucionais e outros.

Produção de Conteúdo 

A Gerência de Comunicação é responsável por toda produção de conteúdo 
do PTEC-UFRJ para divulgação interna e externa. Ao longo de 2020, a equipe 
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produziu vídeos, textos, entrevistas, lives e conteúdo em geral para todas as 
plataformas de mídias digitais e apresentações institucionais. Em média foram 
36 textos para o site, mais de 300 postagens em mídias digitais, apresentações, 
releases, notas e 140 vídeos produzidos.  

Interação com a Universidade Federal do Rio de Janeiro

Durante o ano de 2020, a Gerência de Comunicação foi responsável pela 
inserção do PTEC-UFRJ no Festival do Conhecimento, realizado pela PR5 – Pró-
reitoria de extensão, em comemoração aos 100 anos da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. A participação do PTEC-UFRJ contou com apresentação da 
equipe e debates com empresas residentes. A equipe também foi responsável 
pela visita virtual da ONG Junior Achievement, organizada com a presença de 
representantes da Ambev e da MJV.

Inserções de comunicação interna com a UFRJ

A Gerência de Comunicação faz contato constante com as equipes de 
comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro para divulgação de 
atividades, eventos e editais nas mídias da UFRJ. Todas as lives foram enviadas 
para as mídias sociais da universidade e também para sites e informativos. 
V. Gerência Administrativa e Financeira

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 sete 
celetistas e dois jovens aprendizes.

A equipe está estruturada da seguinte forma: uma Gerente; uma Analista de 
Recursos Humanos; dois Assistentes e uma Auxiliar Administrativos voltados para 
as áreas de compras, contratações, orçamento e finanças; duas Secretárias para 
atendimento à direção e à toda equipe do PTEC-UFRJ; e dois Jovens Aprendizes 
que dão suporte a todas as Gerências, executando atividades internas e externas.

Atividades

Recursos Humanos

A área de recursos humanos é responsável por promover o desenvolvimento e 
o engajamento dos funcionários, identificando treinamentos necessários para 
o crescimento profissional de cada colaborador. Além de ser responsável pelos 
processos de contratações, desligamentos e demais atividades correlatas. E, 
também, compõe o Comitê de Diversidade do PTEC-UFRJ, instituído em 2020.

PROCESSOS SELETIVOS

• 5 contratações celetistas 

• 2 contratações de jovem aprendiz 

• 1 contrato de bolsista para a área de design 

• 2 contratos de bolsistas de pesquisa “A trajetória de emprego e 
empreendedorismo dos egressos de instituições públicas superiores de 
ensino”. 

• 3 contratos de bolsistas desenvolvimento de um projeto de criação de um 
sistema de catálogo de laboratórios e pesquisadores da UFRJ. 

• 4 contratos de bolsistas realização de pesquisa de desenvolvimento do projeto 
Cubo Digital para o PTEC-UFRJ. 

• 2 contratos de bolsistas realização de pesquisa Captura de larga escala do 
com visualização imersiva. 

• 1 contrato de bolsista elaborar projeto de pesquisa para produção e 
acompanhamento do Plano Diretor 2030 da UFRJ. 

• 2 servidores para realização de pesquisa Captura de larga escala PTEC-UFRJ 
com visualização imersiva. 

• 5 contratações de professores para a semana de Inovação com parceria da 
empresa White Martins

DEMAIS ATIVIDADES

• 42 solicitações de férias 

• 7 desligamentos celetistas 

• 2 termino de contrato de jovem aprendiz 

• 1 termino de contrato de estágio Designer 

• 1 renovação de bolsa de para área de design 

• 4 renovações de bolsa de estágio 

• 89 alterações contratuais (centro de custos e benefícios)
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Em 2020, foi dado continuidade as atividades que visam a construção de 
uma Política, Contínua de Desenvolvimento de Pessoas (PCDP), em conjunto 
com a Fundação COPPETEC, visando o engajamento de seus funcionários. A 
Política Continuada de Desenvolvimento de Pessoas construída até o momento 
comporta as seguintes ações: Mapeamento e Avaliação de Competência; Política 
de Cargos e Salários; e Plano de Capacitação Continuada dos Funcionários 
do PTEC-UFRJ. Também foi dado continuidade ao Programa de Treinamento 
Interno de Funcionários e de Desenvolvimento de Pessoas, porém, de forma 
virtual, devido às medidas de restrições impostas pela pandemia do coronavírus, 
por meio da plataforma Zoom Meeting, cujo objetivo é integrar as equipes e 
compartilhar saberes.

Horas de treinamento

Horas de
Treinamento total

Capacitação e
Especialização

Treinamento
Interno

1.349

2.635

1.106

243

1.780

855

2019 2020

Média de horas por funcionário

36,3

61,1
221,2

4,7
Treinamento

Interno

Capacitação
e Especialização

0 50 100 150 200 2500

2019 2020

Foram 2.635 horas de treinamentos, sendo 855 horas de cursos de capacitação 
e especialização e 1780 horas de treinamento do Programa de Treinamento 
Interno de Funcionários e de Desenvolvimento de Pessoas. A média de horas 
por funcionário em cursos e especialização foi de 61,1 horas, e do Programa de 
Treinamento de funcionários de Desenvolvimento de Pessoas foi de 36,3 horas.

Comparado ao ano de 2019, em 2020 o PTEC-UFRJ investiu mais em 
Treinamentos Internos em virtude da pandemia. Já no que diz respeito aos cursos 
de Capacitação e Especialização, embora a média de horas por funcionários 
tenha diminuído, o número de colaboradores que buscaram por esses cursos 
aumentou, passando de 5 para 14 funcionários com matrículas ativas em 2020.

Além disso, faz parte das atribuições da área de recursos humanos dar 
suporte aos funcionários na preparação e elaboração de suas apresentações 
para o Programa de Treinamento Interno e organizar eventos que visam o 
engajamento dos colaboradores. No total, foram 158 horas dedicadas a estas 
atividades, sendo 99 horas de apoio a equipe na preparação e elaboração de suas 
apresentações para o treinamento semanal e 59 horas dedicadas a organização 
de eventos internos para equipe.
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Compras e contratações

No setor de compras e contratações, foram realizadas, para atendimento ao 
Projeto PTEC-UFRJ e Polo Biotecnologia, as seguintes atividades:

• 93 ordens de compra

• 23 ordens de serviço

• 3 seleções públicas (licitações)

• 18 termos contratuais (contratações de serviços e aquisições

• 14 termos aditivos

• 5 rescisões contratuais 

• 695 pedidos de pagamento

• 57 pedidos de reembolso a funcionários

• 25 transferências entre projetos

Planejamento orçamentário

A área de planejamento orçamentário e finanças, além de elaborar e acompanhar 
o orçamento anual do Projeto, é responsável pelo acompanhamento das finanças 
– atualizações e projeções financeiras, controle de recebimentos e pagamentos, 
controle de inadimplentes, realiza cobranças das taxas de serviços e rateios do 
consumo de energia e telefonia das empresas residentes e fluxo de caixa. 

Em 2020, uma nova modelagem de fluxo de caixa e controle orçamentário foi 
implementada, bem como foram realizadas, também, as seguintes atividades:

• 40 conciliações bancárias

• 132 análises de Relatórios de Acompanhamento de Projeto – RAP

• 199 cobranças de rateios de energia e telefonia

• 4 solicitações de diárias a colaboradores que viajaram para representar o 
PTEC-UFRJ

• 2 pedidos de suprimento à Fundação Coppetec

• 2 prestações de conta de suprimento à Fundação Coppetec

• Emissão e envio de boletos de Taxa de Serviços e Cessão de Uso às empresas 
residentes.

Em 2020 a área financeira também ficou responsável pela revisão da Taxa de 
Serviços cobrada das empresas residentes no PTEC-UFRJ, devido ao impacto 
financeiro causado pela pandemia da COVID-19. As empresas foram beneficiadas 
com a redução de 23,5% do valor da Taxa de Serviços no período de julho/20 a 
dezembro/20, aprovada em reunião extraordinária do Conselho Diretor e oficializada 
por meio de Termo Aditivo. Para chegar a esse percentual de redução, foram 
realizados estudos de custos em todos os contratos vigentes, planos de redução de 
consumo de energia elétrica e água, remanejamento de equipe, revisão de projetos 
futuros e readequação de todo o planejamento orçamentário para o ano de 2020.

Ainda, foi concedido às empresas a possibilidade de efetuar o pagamento da Taxa de 
Serviços com uma redução de até 70% (a depender da categoria da empresa) por três 
meses, no entanto, o saldo residual desse período deveria ser pago em 6 parcelas a 
partir do quarto mês. Apenas 6 empresas optaram por essa última opção.

Secretariado

Em 2020, podemos destacar como principal atividade coordenada pela 
secretaria, a construção de indicadores de desempenho, por setores, em 

conjunto com a direção do PTEC-UFRJ e suas gerências funcionais, cujo objetivo 
é medir o que está sendo executado e gerenciá-la de forma adequada para o 
atingimento das metas organizacionais ou departamentais planejadas. No mais, 
as duas secretárias respondem à Direção, às gerências e à assessoria jurídica, 
dando suporte em todos os assuntos pertinentes a função, como organização de 
agenda, controle de arquivos, coleta de informações e despacho de documentos.

VI. 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 24 celetistas.

Atividades 

Segurança e Vigilância
 
A vigilância patrimonial nas áreas comuns do PTEC-UFRJ é realizada por equipe 
terceirizada, mista de vigilantes e zeladores.  Na atualidade temos contrato com 
duas empresas.

O contrato com a empresa Sathurno abrange uma equipe composta por 4 
operadores de CFTV e zeladoria, responsáveis pelo monitoramento e que operam 
durante as 24 horas do dia. O monitoramento está instalado em local apropriado 
e tem a responsabilidade de concentrar todas as informações e ações da 
segurança. Controla as mais de noventa câmeras instaladas nas áreas comuns 
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dos edifícios compartilhados e vias do PTEC-UFRJ. Conta ainda com quatro 4 
zeladores diurnos e 2 zeladores noturnos. 

O segundo contrato é com a empresa Força Tática, composto por uma equipe 
de 4 vigilantes que operam 24 horas. Eles têm a responsabilidade da segurança, 
controles de acesso, supervisão de todas as ações que demandem a segurança 
e das rondas feitas pela equipe de segurança do PTEC-UFRJ, com utilização do 
carrinho elétrico.

Outra ferramenta importante é o uso de rádios, que permite a comunicação 
integrada por todos os agentes de segurança junto com os colaboradores da 
gerência operacional, facilitando o direcionamento dos problemas encontrados a 
serem rapidamente resolvidos. 

Devido a necessidade de redução de custos por causa da pandemia, foi cancelado o 
contrato da empresa responsável pelo aluguel das cancelas e do software de entrada 
e saída do PTEC-UFRJ. No entanto, para não perder a efetividade da segurança, 
foram adquiridas quatro cancelas com sensor de aproximação, acopladas as nossas 
câmeras, que registram imagens de todos os motoristas e das placas dos veículos, 
que entram e saem do PTEC-UFRJ. O sensor de aproximação foi outra demanda das 
empresas para evitar o contato com a botoeira do sistema anterior, pois a mesma 
poderia ser um fator de risco para o contágio do vírus.

Manutenção das áreas verdes 

A gestão das áreas verdes integra o paisagismo em geral, manutenção de jardins, 
poda, remoção e transplante de árvores e palmeiras, implantação e manutenção 
de gramados, assim como atividades de limpeza e jardinagem. A limpeza e 
varrição das ruas, estacionamentos, passeios, píeres e heliponto, calhas e 
bocas de lobo integram a remoção, acondicionamento e descarte de resíduo 
inorgânico nos locais, serviços realizados por empresa terceirizada. A remoção, 
acondicionamento e descarte são feitos em leiras de compostagem do horto de 
resíduo orgânico de canteiros. Os serviços são divididos em atividades fixas e 
atividades variáveis, contratadas por nível de serviço.

As atividades fixas e variáveis são administradas pela Gerência de Operações 
do PTEC-UFRJ. As atividades semanais são programadas e são avaliadas em 
reuniões semanais.  Todo mês são produzidos relatórios atualizados sobre o 
desenvolvimento e qualidade das atividades programadas e de medição dos 
serviços prestados pela empresa responsável pela execução do mesmo. 

A área do PTEC-UFRJ inclui perto de 76.609,27 m² de área verde, com espécies 
nativas da Mata Atlântica e de restinga. Essa área permaneceu sem grandes 
alterações nos últimos anos. 

O projeto de paisagismo reúne todas as iniciativas adotadas para restauração da 
biodiversidade e inclui o acompanhamento técnico de um engenheiro agrônomo. 
Alguns dos resultados importantes do projeto são a preservação das espécies 
vegetais nativas, algumas das quais estão em perigo de extinção, e o retorno de 
aves e mamíferos da fauna brasileira.

Em 2020, por conta da pandemia e consequente necessidade de redução de 
custos, foi elaborado um termo aditivo ao contrato de manutenção das áreas 
verdes em vista de reduzir o escopo de serviços na proporção de 50% pelo 
período de 3 meses (julho a setembro). Em outubro, esse mesmo contrato teve 
sua vigência finalizada, no entanto, devido a atrasos no processo licitatório para 
continuidade da prestação dos serviços, o mesmo foi prorrogado em caráter 
emergencial e extraordinário até o mês de janeiro de 2021, no intuito de não 
haver interrupções na manutenção das áreas verdes do PTEC-UFRJ.

Limpeza e conservação predial

A equipe de limpeza e conservação tem como objetivo atingir as condições 
adequadas de salubridade e higiene das áreas comuns das edificações de uso 
compartilhado do PTEC-UFRJ e do Polo de Biotecnologia. 

No ano de 2020, a limpeza e a higiene foram serviços indispensáveis para evitar 
a proliferação do novo coronavírus. Com isso, no intuito de reduzir a proliferação 
do vírus e proporcionar segurança aos usuários e colaboradores, a equipe 

aumentou a frequência da limpeza nas áreas comuns e elevadores da edificação 
do CETIC e das áreas comuns da edificação do MP. 

Em função da pandemia, outras ações foram implementadas, tais como: câmera 
termográfica, torneiras com sensores, mictório ecológico, acrílico de proteção 
na recepção, tapetes com sanitizantes para a higienização dos sapatos, retirada 
dos sofás da recepção, sinalização e caminho seguro, cancela com sensor de 
presença e instalações de dispensers com álcool nas edificações.

 A equipe responsável pela atividade é formada por 6 celetistas, sendo uma 
supervisora e 5 auxiliares de serviços gerais. 

Manutenção Preventiva, Energia Elétrica, Água e Esgoto

A área de manutenção atende tanto as áreas urbanas do PTEC-UFRJ como a dos 
prédios compartilhados. Os serviços de rotina abrangem o controle do consumo 
de água e energia elétrica, bem como limpeza de reservatórios de água, análise 
de potabilidade da água, dedetização, verificação do sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas (SPDA), manutenção de elevadores, entre outros. 

No PTEC-UFRJ todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva são 
gerenciados com o uso do software Leankeep. Assim, as tarefas são analisadas, 
agendadas e planejadas para que as correções e atividades sejam executadas o 
mais breve possível.

O software também gera modelos de relatórios e indicadores, que auxiliam nas 
tomadas de decisão e em nosso planejamento a curto, médio e longo prazos. 
Dessa forma, é possível estabelecer uma sistemática mais eficiente e eficaz na 
gestão dos itens envolvidos, gerando conforto e segurança para seus residentes, 
usuários e visitantes.

Devido à pandemia e todas as dificuldades que ela provocou, como risco de 
contágio e dificuldades com transporte, durante os meses de abril e maio, 
a Gerência adotou escala de trabalho alternada para continuar realizando 
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diariamente as manutenções necessárias, a fim de não comprometer o bom 
funcionamento de nossas instalações, tanto no PTEC-UFRJ quanto no Polo de 
Biotecnologia. 

Com a redução de usuários, algumas medidas foram tomadas visando a redução 
de custos, tais como: foram desligados 50% dos postes da iluminação pública, 
redução no tempo de funcionamento do sistema de refrigeração do prédio 
do CETIC e redistribuição dos dispensers com álcool para garantir a pronta 
higienização daqueles que entrassem nos prédios do PTEC-UFRJ. Nos meses 
subsequentes, a equipe retornou ao horário normal e atividades programadas 
foram realizadas com maior frequência.

Em setembro de 2020, foi implementado um cadastro de manutenções 
preventivas (atividades agendadas) para reduzir a probabilidade de falhas e 
paradas de equipamentos, principalmente nos aparelhos de ar-condicionado, 
seguindo as orientações da NBR 5462. Com o cadastro das manutenções 
preventivas foi possível identificar o segmento de serviço que é mais demandado 
no PTEC-UFRJ. Os maiores registros de manutenção preventiva estão 
relacionados ao sistema de refrigeração, sendo a maior quantidade destes 
instalados na edificação denominada CETIC.

Copa

Este serviço atende o público interno com água e café e atende as demandas 
de copa durante os eventos realizados nos auditórios do PTEC. Em março de 
2020, em função da pandemia, os eventos agendados foram cancelados e 
consequentemente o serviço foi suspenso. Desta forma, a colaboradora que 
exercia a função, foi remanejada para outro setor.

Recepção

Durante o ano de 2020, o PTEC-UFRJ contou com duas celetistas que atendem 
as seguintes edificações: Administração, CETIC, MP e Polo de Biotecnologia. 

As recepcionistas são responsáveis pelo atendimento ao público, realizar 
agendamentos de reuniões, atender e filtrar ligações, anotar recados, receber 
e orientar visitantes, prestar apoio a equipe administrativa.  Na recepção do 
edifício denominado CETIC, as recepcionistas têm a responsabilidade de receber 
as correspondências, separar e protocolar de acordo com as empresas do PTEC-
UFRJ. A supervisão das funcionárias é realizada pela mesma colaboradora que 
supervisiona a limpeza predial.  

Em 2020, foram recebidas 3.781 correspondências (Sedex, registrada e simples). 
Na recepção do edifício compartilhado do Polo de Biotecnologia da UFRJ, foram 
recebidas 1.486 correspondências (Sedex, registrada e simples).

Telefonia e Comunicação

Atualmente utilizamos 3 softwares para acompanhar o funcionamento da rede e 
os chamados, que são:

Grafana: Uma aplicação web de análise de código aberto multiplataforma e 
visualização interativa da web. Ele fornece tabelas, gráficos e alertas para a Web 
quando conectado a fontes de dados suportadas.

Zabbix: Uma ferramenta de software de monitoramento de código aberto para 
diversos componentes de TI, incluindo redes, servidores, máquinas virtuais 
e serviços em nuvem fornecendo métricas de monitoramento, entre outras, 
utilização da rede, carga da CPU e consumo de espaço em disco.

OTRS: Um sistema de gestão de serviços de código aberto que pode ser usado 
para gerenciar automação de fluxos de trabalho, notificações e chamados.

No ano de 2020 os chamados de atendimento aos usuários foram reduzidos 
devido à pandemia, com os atendimentos se concentrando na equipe do PTEC-
UFRJ, que trabalhava em home office.

Ações durante a pandemia

Redução dos custos de operação
A equipe teve como objetivo otimizar o uso dos servidores e equipamentos de 
rede, além de desligar temporariamente alguns destes para gerar uma economia 
de energia.

Instalação em implementação de uma VPN para acesso remoto 
Com a necessidade de transferir equipe para home office, foi configurado e 
disponibilizado uma VPN para acesso remoto, no período de 1 dia.

Preparação de máquinas e laptops para o trabalho remoto
Foram disponibilizados notebooks e desktops para os funcionários que não 
possuíam equipamentos adequados para o home office.

Migração do Google para o Outlook
Com o intuito de reduzir custos e utilização futura de novas ferramentas, no início 
de maio foi feita a migração dos serviços de e-mail para a plataforma Office 365 
durante os dias 1, 2 e 3 de maio.

Implantação do software MyHours (controle de horas)
A equipe foi responsável pela implementação do MyHours, uma ferramenta 
para controle de horas trabalhadas durante o home office, permitindo que 
as Gerências gerem mensalmente relatórios das atividades realizadas. O T.I 
realizou treinamentos para os colaboradores do PTEC-UFRJ para utilização da 
ferramenta. 

Treinamentos remotos (Teams, MyHours, Sharepoint, Almoxarifado)
Ao longo do ano de 2020, o T.I também ficou responsável por capacitar os 
colaboradores nos diversos softwares coorporativos de uso do PTEC-UFRJ. Foram 
realizados treinamentos remotos e presencias, permitindo que os colaboradores 
pudessem executar suas atividades com mais agilidade e eficiência.

Migração dos arquivos de rede para nuvem 
Os arquivos do PTEC-UFRJ foram transferidos do servidor local para a nuvem 
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diminuindo a dependência do link da universidade, o que possibilitou uma maior 
disponibilidade e agilidade nos compartilhamentos dos nossos arquivos na 
plataforma Office 365.

Atualizações do Site do PTEC-UFRJ 
Trabalhando em conjunto com a Gerência de Comunicação e Imprensa, foram 
realizadas diversas alterações no site do PTEC-UFRJ, que permitiu, como 
resultado final, um site com um layout mais moderno e padronizado com 
diversas melhorias em seu desempenho.

Ligação através de fibra óptica do prédio do Centro de Inovação
Foi realizada a ligação do Centro de Inovação ao Data Center do PTEC-UFRJ por 
meio de fibra óptica, permitindo internet de alta velocidade e integração com 
nossa rede.

Treinamento presencial de Excel com equipe de Operações
Foram realizados treinamentos cruzados em Excel, específicos para a equipe de 
operações, visando capacitação técnica dos colaboradores a fim de melhorarem 
o preenchimento de planilhas de indicadores / Leankeep.

Infraestrutura e Projetos
 
Durante o ano de 2020, a Gerência de Operações teve grande envolvimento com 
a construção da Edificação intitulada “Centro de Empreendedorismo e Inovação”. 
Esta obra foi faseada e para sua execução ocorreram 4 licitações.  Nas etapas 
executadas em 2019/2020, foram contempladas a execução da pavimentação, 
acabamentos e revestimentos em geral. E após sua conclusão foram levantados 
todos os processos necessários para atendimento legal e técnico, para que o 
mesmo fosse utilizado perfeitamente. Foram feitos termos de referências de 
processos como manutenção de ar-condicionado, manutenção de exaustão e 
pressurização de escada de emergência, gerador, SPDA, subestação e elevadores. 
E ainda, foi elaborado um plano com todas as manutenções preventivas 
necessárias para a proteção do prédio. Com este plano, foram geradas listas de 
materiais para atendimento das necessidades de manutenção. 

Outra ação que teve início em 2018 com desdobramentos em 2019 e 2020, foi 
em relação à edificação que era utilizada pela Administração do PTEC-UFRJ. A 
edificação está passando por análises e testes estruturais no intuito de obter um 
diagnóstico para as anomalias e manifestações geotécnicas ocorridas. Para isso, 
professores e engenheiros da COPPE estão auxiliando a equipe no entendimento 
e nas escolhas técnicas e comerciais relacionadas ao problema encontrado. Os 
próximos passos são a contratação de um projeto de reforço estrutural, bem 
como a instalação de um benchmark próximo ao prédio e o monitoramento do 
recalque antes, durante e depois da execução do reforço estrutural, por 3 anos. 

Em janeiro de 2020, a equipe foi designada para reformar o salão do prédio do 
CETIC em virtude da mudança de layout do escritório do PTEC-UFRJ. Foram 3 
meses (janeiro ao começo de março de 2020) de serviços de reforma contratadas 
e próprias, voltados à necessidade de entrega deste novo local de trabalho à 
equipe do PTEC-UFRJ. 

No que diz respeito ao serviço de impermeabilização das edificações do PTEC-
UFRJ, em janeiro de 2020 foi finalizada a impermeabilização da edificação que 
era utilizada como restaurante. Já para as edificações CETIC e MP foi necessário 
realizar um levantamento e viabilidade técnica da execução dos serviços de 
impermeabilização. E devido aos diversos métodos executivos diferentes dos 
utilizados pela equipe do PTEC-UFRJ, surgiu a necessidade de procurarmos 
um treinamento relacionado a novos métodos de impermeabilização. A equipe 
de manutenção participou de um treinamento sobre impermeabilização com 
produtos químicos para construção civil, na empresa VIAPOL. Este curso de 3 
dias apresentou a forma de utilização de diversos produtos para manutenção 
de obras, com aplicação fácil, melhorando eficiência, os prazos de entrega de 
serviços, otimização de recursos. Estima-se que o referido serviço seja executado 
no CETIC e MP em 2021.

Em março 2020, a equipe de operações foi incumbida de fazer a viabilidade legal, 
técnica e econômica das necessidades geradas pela Pandemia. A equipe fez 
estudos dos processos necessários para o uso das edificações gerenciadas pelo 
PTEC-UFRJ, com as novas adequações. Os seguintes itens foram incluídos em 
nossas instalações:

a) Termômetro – foram feitos estudos sobre os aparelhos termográficos 
existentes no mercado e o que poderia nos atender. A equipe optou pela câmara 
Termográfica por conta da não necessidade de algum funcionário dedicado à 
medição de temperatura. Este aparelho também grava rostos e produz banco de 
dados de entrada e saída de pessoas.

b) Torneiras com sensores – A equipe de operações já estava estudando 
a troca das torneiras de pressão por torneiras com sensor. Neste caso, por 
conta da pandemia, a troca das torneiras se fez necessária. Foram adquiridas 
3 torneiras com sensores para teste. As mesmas estão sendo utilizadas para 
esta finalidade.

c) Mictório – por conta da Pandemia, foi realizada a troca das válvulas manuais 
de descarga dos mictórios para um modelo que não necessita de válvula. 

d) Acrílico e proteção – A equipe de manutenção procurou se adequar às novas 
necessidades da mesma, pois os prédios compartilhados não estavam em 
lockdown. Por esse motivo, houve a necessidade de atuar a fim de proteger 
a equipe. Para isso, foram instalados acrílicos no balcão de atendimento da 
recepção para proteção da recepcionista.

e) Sinalização e caminho seguro – A equipe de operações fez teste nos 
ambientes compartilhados para analisar os pontos fracos dos nossos 
acessos, que precisavam de bloqueio de uso e escolheu um caminho seguro 
com sinalizações indicativas. A ação direciona todos que chegam ao prédio 
diretamente para o elevador, evitando aglomeração de pessoas no ambiente. 

f) Cancela com sensor de presença – a cancela do PTEC-UFRJ foi identificada 
como um ponto de contágio. Em razão disso, a equipe de operações propôs 
à direção a troca dos equipamentos que existiam no local por outros que não 
precisam de contato. A cancela foi trocada por um modelo que funciona por 
aproximação, sem necessitar de botão.

Com a necessidade de melhorias nos ambientes comuns e de serviço no MP, 
foram realizadas algumas adaptações. A equipe de manutenção foi responsável 
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pela reforma do DML – deposito de material de limpeza, onde, através do 
projeto, executaram o layout solicitado.

Ainda em 2020, houve o apoio da gerência de operações para análise visual 
e técnica relacionadas ao estado de uso do prédio da Baker, antiga empresa 
residente do PTEC-UFRJ. A equipe de operações também colaborou solicitando 
às construtoras, propostas técnicas e comerciais para equalização de valores, 
ajudando o jurídico e a arquitetura do PTEC-UFRJ.  

VII. 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 (advocacy), 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.

Atividades
 
Gestão estratégica

A atividade de gestão estratégica consiste na realização de planejamentos 
estratégicos, estudos setoriais e de inteligência competitiva, gerenciamento de 
projetos institucionais, atuação como relações institucionais e governamentais 

para a defesa de interesses do PTEC-UFRJ, captação de recursos e 
desenvolvimento novos negócios.

Dentre estas atividades, ao longo de 2020 a equipe conduziu iniciativas (dentre 
programas, projetos e ações) que tiveram como meta impactar diretamente no 
desempenho econômico, social e/ou ambiental das ações desenvolvidas pelo 
PTEC-UFRJ.

Frente às mudanças conjunturais impostas pela pandemia COVID-19, a Direção 
Executiva determinou a revisão do Planejamento Estratégico 2016- 2045. Esta ação 
estruturante e intensiva, envolveu toda a equipe do PTEC-UFRJ e foi desenvolvida ao 
longo de todo o ano de 2020, possibilitando a revisão do núcleo principal da estratégia 
- missão, os valores organizacionais, a visão de futuro e a proposta de valor para os 
segmentos de públicos-alvo do PTEC-UFRJ – estabelecendo uma nova carteira de 
projetos estratégicos para o período 2021-2024.

Para 2021, com o apoio do Instituto COPPEAD de Administração, o planejamento 
estratégico será monitorado e os projetos estratégicos conduzidos a partir de 
boas práticas internacionais em gestão de projetos.

Outra ação relevante neste campo foi a criação e execução do projeto Papo de 
Parque, que foi concebido para colocar os ambientes de inovação do país para 
discutir boas práticas em soluções inovadoras e refletir sobre os caminhos 
que serão adotados no pós-pandemia. Para tal, convidamos os três principais 
ambientes de inovação do país para uma conversa aberta para todos os 
funcionários do PTEC-UFRJ, a saber: TECNOPUC (RS), Porto Digital (RE) e Parque 
Tecnológico de São José dos Campos. 

Como um desdobramento desta iniciativa, as equipes de gestores do PTEC-UFRJ 
e TECNOPUC se encontraram, virtualmente, em uma série de reuniões ao longo 
de 2020 com o objetivo de co-criar iniciativas conjuntas para o ano de 2021, 
dado o contexto de mudanças significativas e aceleradas que estamos vivendo, 
especialmente no que diz respeito ao digital. Um dos desafios que se apresentam 
para a universidade é transformar conhecimentos em inovações que melhorem 
a vida das pessoas, especialmente em um momento de crise. Por isso a conexão 

com outros ambientes de inovação é extremamente importante do ponto de 
vista estratégico.

Representação

A Gerência de Desenvolvimento Institucional representou o PTEC-UFRJ em reuniões 
técnicas com Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), empresas e segmentos dos 
governos municipal, estadual e federal, assim como nos anos anteriores. 

Contudo, devido às restrições sanitárias estabelecidas a partir de março de 
2020, a maior parte destas atividades foram realizadas remotamente, modelo 
este que – mesmo com as suas limitações – possibilitou a interação com 
parceiros em potencial de diversas partes do país e do mundo, através das redes 
organizacionais das quais fazemos parte.

No campo das atividades ligadas às relações institucionais e governamentais 
(advocacy), o destaque de 2020 foi a inclusão do PTEC-UFRJ na Lei Municipal de 
Incentivo à Inovação (Lei nº 6788). Em outubro de 2020 a Prefeitura do Rio de 
Janeiro sancionou esta Lei, cujo objetivo é facilitar a concretização de projetos 
inovadores que atuem diretamente na promoção de melhorias nos serviços 
públicos da cidade. Segundo texto publicado no site oficial da Prefeitura, “a 
iniciativa também pretende transformar o município do Rio em um grande centro 
de incentivo ao espírito empreendedor”.

O PTEC-UFRJ tem importante papel nessa trajetória, pois será um dos espaços 
de destaque para a realização de testes de inovação junto ao Porto Maravilha. “O 
Município adotará providências para que o teste de inovações em seu perímetro 
disponha de tratamento diferenciado, célere e simplificado na região delimitada 
do Porto 21 e do Parque Tecnológico da UFRJ”, apontou trecho da publicação da 
lei no Diário Oficial da cidade.

O diálogo entre Prefeitura e o PTEC-UFRJ é constante. Existe um convênio 
em construção com a administração municipal para o desenvolvimento do 
Living Lab Rio nos aproximadamente 350 mil metros quadrados dentro da 
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Cidade Universitária. O objetivo central do programa é concretizar o conceito 
de laboratório vivo através da modelagem da conexão entre a universidade 
(conhecimento), o governo e as empresas em um espaço controlado de 
experimentação que possui diversos dos desafios das cidades modernas. Para 
2021 a meta será a aplicação dos dispositivos previstos na Lei, tendo em vista 
alavancar novos projetos para o PTEC-UFRJ.

No âmbito das atividades de representação interna, a Gerência de Desenvolvimento 
Institucional passou a representar o PTEC-UFRJ semanalmente no Comitê do Plano 
Diretor UFRJ 2030 (PD2030). Trata-se de uma iniciativa institucional de alta relevância 
com o objetivo de modernizar a Universidade em termos planejamento urbano, 
incluindo as áreas sob a gestão do PTEC-UFRJ. São princípios norteadores do PD2030:

• Visão estratégica e institucional; Biossegurança;

• Sustentabilidade socioambiental e econômico-financeira;

• Acessibilidade;

• Integração interna na UFRJ, com as cidades e o Estado;

• Promoção de bem-estar, de convívio e de inclusão social através dos espaços 
físicos: Construção coletiva;

• Inovação e experimentação. 

De forma direta e específica, contribuímos para a construção do princípio 
da Inovação e experimentação. As ações previstas no Plano Diretor devem 
contribuir para aplicação de soluções inovadoras, com emprego de 
tecnologias consolidadas ou em fase avançada de desenvolvimento, de 
modo a auxiliar a universidade a operar de forma inteligente, inclusiva, 
segura, resiliente e sustentável. Sempre que possível, deve-se aplicar 
soluções desenvolvidas pela UFRJ, de modo a integrar os processos de 
pesquisa e inovação à vida real dos campi, mostrando para a sociedade 

a capacidade de gerar impactos positivos a partir da sua excelência 
acadêmica. As inovações devem considerar a participação dos atores 
envolvidos, a realidade orçamentária, os desafios de manutenção e o 
impacto de sua implementação no médio e longo prazos.

É importante destacar também a participação da Gerência na formulação da 
Política de Inovação da UFRJ. A proposta foi inicialmente apresentada pela PR-2 
e incluiu o estabelecimento de diretrizes básicas para a gestão da política, bem 
como a criação do Conselho de Coordenação do Ecossistema de Inovação (CCI) 
da UFRJ, que seria vinculado ao Gabinete da Reitoria. Com a política de inovação, 
quatro objetivos centrais são desejados:

1. Fortalecer o ecossistema de inovação da Universidade, de modo que as 
unidades possam dialogar melhor e desenvolver atividades conjuntas, 
aumentando a eficiência e eficácia de suas ações; 

2. Estimular o desenvolvimento de estruturas descentralizadas de inovação na 
UFRJ organizadas pelos Centros, a fim de que se possa disseminar melhor as 
ações e articulá-las nessa área;

3. Incentivar a disseminação da cultura da inovação na Universidade por meio de 
projetos de ensino, pesquisa e extensão que permitam maior interação entre a 
Universidade e a sociedade nas diferentes áreas do saber;

4. Apoiar projetos de mentoria para o desenvolvimento e suporte às iniciativas 
discentes, docentes e de servidores em inovação e empreendedorismo.

A política de inovação passou por um processo de consulta pública junto à 
Comunidade UFRJ e agora segue trâmites burocráticos para aprovação junto ao 
Conselho Universitário.

Parcerias

A equipe também é responsável pela atividade de desenvolvimento de novos 
negócios e parcerias. O foco nesta área é a viabilização de iniciativas próprias ou 
desenvolvidas por parceiros, desde que tenha ligação direta com o PTEC-UFRJ. 

Em 2020, a necessidade de reposicionamento estratégico se impôs para grande 
parte das organizações, em escala global. Para o PTEC-UFRJ não foi diferente.  
O cenário de crise socioeconômica representou forte impacto para o sistema 
nacional de ciência, tecnologia e inovação, notadamente no que diz respeito à 
disponibilidade de recursos financeiros para o financiamento de projetos.

Contudo, a despeito do cenário restritivo, foi mantido o diálogo ativo com 
agências de fomento como a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ e 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), para 
garantir o uso dos recursos de projetos já aprovados.

Em 2020 o PTEC-UFRJ requisitou à FINEP a readequação de rubricas 
financeiras ao projeto FINEP que está viabilizando a criação do Centro de 
Empreendedorismo e Inovação do PTEC-UFRJ. Com estes ajustes espera-se a 
inauguração do prédio para o segundo semestre de 2021.

Na mesma linha, também foi garantida a transferência de recursos financeiros 
pelo CNPq ao Programa Mestrado e Doutorado Acadêmico para a Inovação 
(Programa MAI/DAI UFRJ). O Programa é uma iniciativa institucional realizada 
pelo PTEC-UFRJ em parceria com a PR-2 (Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa), que conta com a colaboração de empresas e financiamento do CNPq. 
O Programa busca fortalecer a pesquisa, o empreendedorismo e a inovação na 
UFRJ, por meio do envolvimento de estudantes de mestrado e doutorado em 
projetos de interesse do setor empresarial.

Ao longo de 2020 também foram executados os orçamentos oriundos da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ ao projeto 
AIR CENTRE Rio de Janeiro, por meio do Laboratório de Métodos Computacionais 
em Engenharia da Coppe - LAMCE). Os valores foram dedicados o Projeto Baía 
Viva - Plataforma de Monitoramento da Baía de Guanabara.

O Programa Living Lab Rio, desenvolvido em parceria com a Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro também teve um avanço importante em seu plano de trabalho. 
O convênio de cooperação entre a UFRJ e a IplanRio - Empresa Municipal de 
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Informática S.A foi assinado, o que abrirá inúmeras oportunidades para novos 
projetos em 2021.

No âmbito internacionl, junto ao International Programme da Embaixada 
Britânica (UK Embassy Brazil), o PTEC-UFRJ concebeu, articulou e viabilizou o 
projeto “Research and citizen monitoring of basic sanitation data in the Favela 
da Maré (Rio de Janeiro) during the COVID-19 pandemic”, em parceria com o 
laboratório de dados e narrativas na Favela da Maré, o data_labe. O projeto 
veio para responder diversas dúvidas sobre o saneamento na região e construir 
cenários possíveis para a intervenção urbana a partir dos dados. 

A relação entre as condições de saneamento básico (água e esgoto) e a proliferação 
do novo corona vírus é estudada há algum tempo. Artigos de revistas científicas 
atestam a presença do vírus nos excrementos humanos, mesmo em casos 
assintomáticos ou curados. A parcela da população que não possui água encanada 
ou rede de esgoto tem mais dificuldades ao combater o contágio, visto que a 
intensificação da higiene é apontada por especialistas como a melhor estratégia.

O valor aportado pela Embaixada e gerido pelo data labe foi equivalente a 
£10,000, em moeda brasileira.

Promoção do ecossistema de inovação 

Consiste no gerenciamento da carteira dos Projetos Especiais da UFRJ e criação 
de programas, projetos e ações voltadas para o fortalecimento das redes sociais 
e organizacionais no PTEC-UFRJ.

Visando criar oportunidades de cooperação entre o PTEC-UFRJ e as unidades 
acadêmicas e técnicas da UFRJ, a Gerência atua em conjunto para co-criar 
programas, projetos e ações que sejam capazes de fortalecer os vínculos 
destas unidades com o nosso ambiente. Estas iniciativas podem contar com o 
financiamento direto das empresas do PTEC-UFRJ, de parceiros externos como 
agências de fomento ou em alguns casos, pelas receitas oriundas da atividade de 
captação e gestão do uso dos espaços das Edificações de uso compartilhado e do 
Restaurante, instalados no PTEC-UFRJ. 

Em 2020, a Gerência de Desenvolvimento Institucional reformulou o Programa 
Projetos Especiais da UFRJ, que consiste no apoio a iniciativas institucionais 
capazes de promover interações interdisciplinares entre as diversas áreas 
acadêmicas da UFRJ. Essas iniciativas devem privilegiar abordagens 
interdisciplinares, equipes multidisciplinares e ações em rede, de modo que ao 
final possam gerar contribuições relevantes para o avanço do conhecimento em 
seus campos de atuação. 

Para acompanhar o desenvolvimento da iniciativa, foi criado o  Comitê 
Permanente de Acompanhamento dos Projetos Especiais, composto por:

VANIA MARIA CORREA DA COSTA, Siape n° 1189849, Professor do Magistério 
Superior (representante da Pró-Reitoria de Graduação); ARIANE CRISTINE 
RODER FIGUEIRA, Siape n° 1827519, Professor do Magistério Superior 
(representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa); IVANA BENTES 
OLIVEIRA, Siape n° 1125158, Professor do Magistério Superior (representante 
da Pró-Reitoria de Extensão); ANGELA MARIA COHEN ULLER, Siape n° 
0361092, Professor do Magistério Superior (representante da Fundação 
de Apoio no Conselho Diretor do PTEC-UFRJ); e JORGE CARLOS SANTOS 
DA COSTA, Siape n° 1355585, Tecnologista em Saúde Pública da Fundação 
Oswaldo Cruz.

Para 2021 está previsto o lançamento do primeiro edital desta nova fase do 
Programa, que deverá concentrar a aplicação dos recursos nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – ODS, da ONU.

O Programa Parque Imersão - Residência Acadêmica para a Inovação também 
é exemplo de ação que foi aperfeiçoada. Ele tem por objetivo fortalecer a 
pesquisa, o empreendedorismo e a inovação na UFRJ por meio da recepção de 
pesquisadores interessados em utilizar o PTEC-UFRJ para as suas reflexões 
acadêmicas e experimentações profissionais. Ao vincular os interesses de 
pesquisa a desafios reais no contexto de atuação do PTEC-UFRJ, o Programa 
estimula a integração entre a teoria e a prática, entre o pensar e o fazer, 
formando profissionais com visão empreendedora para a superação de desafios 
reais em suas áreas de atuação.

Após a seleção de desafios internos com as gerências funcionais, a previsão para o 
lançamento do primeiro edital de seleção de projetos é o primeiro semestre de 2021.

Sustentabilidade

Consiste na elaboração e execução de políticas, programas e projetos 
relacionados ao conceito de sustentabilidade, incluindo o apoio às ações 
de Responsabilidade Social Corporativa das organizações residentes. Por 
entender que não pode prescindir de ações comprometidas com as demandas 
das gerações atuais e futuras, o PTEC-UFRJ instituiu a sua Política de 
Sustentabilidade, instrumento de gestão pelo qual visa atingir o equilíbrio 
econômico-financeiro, social e ambiental na realização da sua missão. 

Com alinhamento total à esta política, em 2020 a Gerência de Desenvolvimento 
Institucional liderou a implantação do Comitê de Diversidade do Parque 
Tecnológico da UFRJ, que estabeleceu quatro frentes de trabalho nesta temática: 
1) Pessoas com deficiência; 2) Gênero; 3) Sexualidade; 4) Raça/etnia.

O Comitê – que é composto pelas gerências de Desenvolvimento Institucional, 
Administração, Arquitetura, Operações e Comunicação – promoveu uma 
série de encontros de sensibilização com toda a equipe do PTEC-UFRJ e para 
2021 planeja efetivar os planos desenvolvidos, a exemplo das adequações de 
acessibilidade para todas as infraestruturas físicas e digitais da organização.

O PETEC-UFRJ participou da criação do Fundo ManaMano, que tem como 
objetivo unir o empreendedorismo social e os conhecimentos da universidade 
para gerar renda e combater a vulnerabilidade social.

Para cumprir seu objetivo, o Fundo busca fortalecer nano e 
microempreendedores das comunidades do Rio de Janeiro. Parceria entre 
instituições associadas à organização internacional sem fins lucrativos Ashoka 
(Asplande, Saúde Criança, Luta pela Paz, Gastromotiva) e a UFRJ, o projeto 
promove o resgate da autonomia financeira e do protagonismo das famílias mais 
afetadas pela crise decorrente da pandemia de covid-19.
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Conforme expresso em seu planejamento estratégico, o qual foi revisto ao longo 
de 2020, o PTEC-UFRJ tem como missão gerar conexões que potencializam 
a transformação do conhecimento em inovação, fortalecendo a UFRJ e 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Os objetivos finalísticos, previstos no artigo 2º da Resolução 10/2018, 
contribuem para o alcance da missão da Instituição, pois permite ampliar 
a diversidade no PTEC-UFRJ quanto aos setores econômicos, ao porte das 
empresas e à cultura, promove o aumento contínuo da capacidade de inovação 
do ecossistema, contribuem para a expansão do PTEC-UFRJ para espaços 
descontínuos e inovação em sua forma de relacionamento com as empresas, por 
valer-se dos conhecimentos e tecnologias geradas para a criação de soluções 
inovadoras de problemas do âmbito socioambiental.

A partir dos objetivos finalísticos, no ano de 2020 foram desempenhadas, de 
forma mais sistemática, as atividades relacionadas abaixo, pelas gerências 
funcionais do PTEC-UFRJ.

Objetivo I: Atrair para os diferentes Campi da UFRJ novas 
atividades de pesquisa, desenvolvimento e produção de bens 
e serviços inovadores;

Para o cumprimento deste objetivo, o PTEC-UFRJ busca dispor de infraestrutura 
adequada, acesso a capacidade de pesquisa e colaboração da universidade. A 
infraestrutura se materializa tanto nas instalações físicas do PTEC-UFRJ quanto 
na capacidade de prestação de serviços às empresas. 

Entre os serviços, estão: limpeza e iluminação pública, segurança 24 horas, ronda 
monitorada, malha urbana com fibra ótica, iluminação sustentável, coleta de 
lixo e manutenção civil e elétrica das áreas comuns. Conta ainda com áreas para 

eventos e locais para projetos de empreendedorismo de alunos e docentes. 
O programa Living Lab Rio foi criado para implementar soluções inovadoras para 
o desenvolvimento urbano sustentável da cidade do Rio de Janeiro, em ambiente 
controlado de demonstração, com a finalidade de avaliar os impactos observados 
de forma a impulsionar sua difusão e massificação para as cidades do Estado e 
do país.

O Projeto Baía Viva - Plataforma de Monitoramento da Baía de Guanabara 
(FAPERJ) faz parte do Programa Living Lab Rio e também atua na atração de 
atividades de pesquisa para a UFRJ. O projeto tem como foco o desenvolvimento 
e a implementação de uma plataforma digital operacional para o fornecimento de 
informações ambientais, sociais e econômicas na região da Baía de Guanabara e 
seu entorno. As informações diagnósticas e prognósticas geradas são oriundas 
de diferentes fontes, como: bases de dados históricos, plataformas de coletas de 
dados e modelos computacionais numéricos. Em 2019 o projeto foi apresentado 
ao público na inauguração do Living Lab. Para estruturar as suas primeiras ações, 
o LAMCE/COPPE em conjunto com o PTEC-UFRJ submeteram um projeto para a 
FAPERJ, que foi aprovado, visando obter recursos financeiros para pagamento de 
pessoal e equipamentos. Além do apoio financeiro obtido, a rede de parceiros foi 
ampliada e hoje conta com as seguintes organizações: FIOCRUZ, UERJ, UFF, AIR 
CENTRE, além dos seguintes laboratórios da UFRJ: LAMCE, LABOCEANO e IGEO.

O projeto Conectividade tem como objetivo promover uma ligação do PTEC-UFRJ 
ao Data Center da Prefeitura do Rio por fibra óptica e foi instituído em parceria 
com a IPLANRio (Empresa Municipal de Informática da Prefeitura do Rio). 

Já o projeto piloto ANPROTEC - RNP: Rede Nacional de Ambientes Tecnológicos, 
visa estabelecer as condições de ingresso e participação do PTEC-UFRJ, 
viabilizando assim a criação de uma rede nacional de ambientes de inovação, 
que por sua vez cooperará para o desenvolvimento, gestão e aprimoramento 
do Sistema RNP e usufruirá de suas funcionalidades e serviços existentes e 
disponíveis nos ambientes de inovação participantes.
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Objetivo II: Incentivar a criação e instalação de empresas de 
base tecnológica nos diferentes Campi da UFRJ e nos locais em 
que os Campi da UFRJ estejam estabelecidos

Para o cumprimento deste objetivo se faz necessário formar uma cultura 
empreendedora, oferecer networking adequado para o desenvolvimento de 
startups e ambiente de negócios e oferecer suporte nas diversas formas de 
desenvolvimento dessas empresas. 

O PTEC-UFRJ iniciou uma articulação institucional com o Campus UFRJ Macaé, 
tendo em vista contribuir para a implantação do Programa Startup Macaé e para 
a criação de um Polo do PTEC-UFRJ nesta cidade. A parceria se deu por meio 
do CRIOS, sob a coordenação do Prof. Carlos Eduardo Lopes da Silva, que, além 
de coordenar este laboratório de pesquisa, assumiu a posição de Secretário de 
Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Macaé. 

Em 2020, devido à pandemia da COVID-19, as tratativas para esta expansão 
foram prejudicadas. O plano para 2021 é retomar as tratativas e explorar as 
novas possibilidades de parcerias.

Em 2020, o Parque atuou junto ao Campus Duque de Caxias impulsionando 
ações de sensibilização na temática do empreendedorismo e também 
desenhando ações de interação com empresas locais. A concretização dessa 
interação se materializou no apoio ao Hackathon NanoBio, e principalmente no 
planejamento de ações pós-hackathon e execução dessas atividades em 2021 
em colaboração com o time do Campus e Sebrae RJ.

Objetivo III: Estimular a cooperação técnica e científica entre 
instâncias da UFRJ e as entidades e empresas integrantes do PTEC-
UFRJ, conforme acordado nos respectivos instrumentos jurídicos

As empresas residentes são estimuladas a conhecer, interagir e acessar as 
capacidades da UFRJ, dado que a conexão com acadêmicos e empresas não 

é uma ação espontânea. Para que essa parceria aconteça é necessária uma 
articulação inicial, sendo o PTEC-UFRJ um canal importante nesse processo. Por 
outro lado, considerando a dimensão e riquezas geradas pela UFRJ, o PTEC-UFRJ 
também busca conectar estas capacidades com as empresas residentes.

Apesar do ano atípico vivido em 2020, a Gerência de Articulações atuou no 
padrão de teletrabalho e desenvolveu ações visando estabelecer canais diretos e 
contínuos para a promoção da cooperação universidade-empresa. A modalidade 
remota permitiu conectar funcionários que atuam fora ambiente do PTEC-
UFRJ, fato relevante porque anteriormente a presença física era um importante 
requisito, de forma a identificar demandas das empresas, e os possíveis 
laboratórios, grupos de pesquisas ou professores que pudessem interagir. A 
partir dessas interações foram investidos mais de R$4,5 milhões em projetos 
com a UFRJ no ano de 2020.

Como exemplo de ações relativas ao relacionamento com diferentes instâncias 
da UFRJ, o PTEC-UFRJ promove encontros e visitas aos principais fóruns da 
UFRJ. A atividade de prospecção de parcerias é uma constante, o que justifica a 
participação do PTEC-UFRJ nos eventos promovidos pelas unidades da UFRJ e 
de seus parceiros. O fomento ao início de novos projetos de cooperação entre a 
UFRJ a as empresas residentes é objetivo central destas ações.

No ano de 2020, foi desenvolvido um projeto estruturante para estímulo à 
cooperação entre a UFRJ e empresas, o Living Lab em Smart Cities. Outra 
ação desenvolvida, foi a modelagem do programa Associadas, ação essa que 
permitirá que o PTEC-UFRJ atue na conexão universidade-empresa para além 
das residentes. O PTEC-UFRJ também foi responsável por instrumentos jurídicos, 
notificações, contratos, termos de parceria e acordos relacionados às obrigações 
de cooperação como forma de garantir a cooperação. 

Objetivo IV: Estimular a transferência de tecnologias 
desenvolvidas na UFRJ para as entidades e empresas 
integrantes do PTEC-UFRJ, conforme acordado nos respectivos 
instrumentos jurídicos.

O PTEC-UFRJ ao interagir com suas residentes, como já mencionado 
anteriormente, tem a oportunidade de identificar necessidades de conexão com 
as capacidades da UFRJ. As empresas ao se relacionarem com os professores/
pesquisadores da universidade, frequentemente evoluem para o desenvolvimento 
de projetos em que há transferência de tecnologia e know-how.

No entanto, a transferência de tecnologias que foram desenvolvidas sem 
a cooperação prévia com empresas é desafiadora, dada a complexidade 
tecnológica e alinhamento de interesses. Além disso, nem todos inúmeros 
desenvolvimentos realizados pela UFRJ são passíveis de proteção. E, como 
mencionado, aqueles que são protegidos, as empresas podem ainda não ter 
a capacidade de absorção dessas tecnologias ou até mesmo, essas soluções 
podem não ter alinhamento com os interesses estratégicos das empresas. 
Assim, a área de Articulações interage na aproximação da UFRJ-empresa 
frequentemente antes mesmo de virar uma tecnologia economicamente útil.

Apesar do desafio, ações de conexão baseadas na oferta das tecnologias 
desenvolvidas na Universidade vêm sendo realizadas. Em 2020, o programa 
Living Lab Smart Cities foi desenvolvido com a premissa inicial de que seriam 
experimentadas as tecnologias UFRJ em estágio de desenvolvimento mais 
avançado. Essas tecnologias e capacidades foram apresentadas a empresas 
residentes e não-residentes na expectativa que sejam absorvidas por essas 
organizações. Além dessa edição do Conexões Smart Cities, programa que 
permite às empresas residentes e externas conhecerem as tecnologias 
desenvolvidas por pesquisadores/professores da UFRJ, outras edições do 
programa focadas em interesses específicos foram realizadas, como para as 
empresas Ambev e Manserv.

O PTEC-UFRJ apoiou o lançamento do Vitrine INPI, plataforma que expõe 
novas soluções tecnológicas que estão disponíveis para a negociação. Essas 
soluções devem ter processo no INPI, de forma que o expositor tenha efetivo 
direito daquela tecnologia. Dessa forma, a UFRJ conta com mais esse canal para 
divulgação suas tecnologias.
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Durante o ano de 2020, o PTEC-UFRJ e a PR-2 juntamente com a Agência de 
Inovação interagiram fortemente. A agenda compartilhada em torno da pesquisa 
e inovação fomentou o desenvolvimento da plataforma Ágora, que visa atender 
os objetivos de conexão entre a UFRJ e organizações, de forma que a busca por 
tecnologias e conhecimentos da Universidade é simplificada por meio dessa 
plataforma digital.

Objetivo V: Estimular a visão empreendedora dos estudantes 
de graduação e pós-graduação da UFRJ

A primeira ação trata-se do Doutor Empreendedor, chamada da FAPERJ para 
desenvolvimento de empresas de base científica que requer a participação de 
ambientes de inovação dando suporte ao desenvolvimento desses novos negócios. 
O PTEC-UFRJ se apresentou à FAPERJ como um desses ambientes de inovação e 
acolheu 13 doutores empreendedores oriundos da UFRJ candidatos à chamada, 
e seis desses foram aprovados pela Fundação de Amparo ao final de 2020. 
Espera-se que em 2021, esses projetos se beneficiem das ações de networking 
e desenvolvimento de startups que a gerência de Articulações tem a oferecer 
para eles no escopo demandado na chamada. A segunda ação foi promovida pelo 
SEBRAE, o Programa Catalisa, que assim como a chamada da Faperj estimula 
o surgimento de negócios de base científica fundados por mestres e doutores. 
No estado do Rio, o PTEC-UFRJ é parceiro do SEBRAE nessa chamada, e ao final 
de 2020, o estado do Rio figurava como o estado com a segunda colocação em 
número de inscrições e representando mais de 10% das inscrições nacionais.

Também merece destaque o Programa Parque Imersão – Residência Acadêmica 
para a Inovação é uma ação institucional do PTEC-UFRJ, aprovada pelo seu 
Conselho Diretor em 20 de junho de 2018, o Programa tem por objetivo 
fortalecer a pesquisa, o empreendedorismo e a inovação na UFRJ por meio da 
recepção de pesquisadores interessados em utilizar o PTEC-UFRJ para as suas 
reflexões acadêmicas e experimentações profissionais. 

Outro projeto realizado a ser destacado é o DAI UFRJ - Doutorado Acadêmico 
para a Inovação. Implantado no final de 2019, o DAI tem como objetivo a 

produção de conhecimento científico e tecnológico em prol do desenvolvimento 
sustentável. Em 2020 o projeto foi ampliado e agora chama-se MAI/DAI, 
passando a oferecer também bolsas de mestrado e de iniciação científica.

Já o Programa de Bolsas Ações Afirmativas foi criado em parceria com a PR2 
e visa a distribuição de bolsas de mestrado para alunos cotistas matriculados 
em programas de pós-graduação da UFRJ como ação afirmativa. Em 2019, foi 
lançado um edital cujo objetivo era selecionar 20 programas de pós-graduação 
Stricto Sensu que tivessem implantado o sistema de cota como ação afirmativa. 
No total, 17 bolsas foram implantadas. Em 2020 o Programa teve continuidade e 
para 2021 espera-se a conclusão deste primeiro ciclo.

Objetivo VI: Proporcionar oportunidades de estágios aos 
alunos da UFRJ, bem como facilitar a inserção dos alunos no 
mercado de trabalho

O PTEC-UFRJ estimula a inserção de alunos da UFRJ nas atividades da 
administração. Por se tratar de um ambiente de inovação, o PTEC-UFRJ é um 
laboratório vivo de experimentação e aprendizado rico para a formação de alunos.

Para além disso, o PTEC-UFRJ também apoia as empresas residentes para 
inserir estagiários em suas atividades. Esse pilar também é reconhecido para a 
cooperação universidade-empresa. Praticamente todas as empresas residentes 
no PTEC-UFRJ oferecem oportunidades de estágio para os alunos da UFRJ.

Na frente de inserção dos alunos no mercado de trabalho, vale destacar os 
programas de bolsa que algumas das residentes tem em curso para os alunos 
de mestrado e/ou doutorado da UFRJ. Esses programas permitem que os alunos 
pesquisem temas de interesse do mundo corporativo, e são expostos a futuras 
oportunidades no mercado de trabalho.

Objetivo VII: Aproximar a comunidade acadêmica da UFRJ das 
empresas de base tecnológica de alta qualificação, criando 
oportunidades para novos projetos de pesquisa de ponta

A missão do PTEC-UFRJ é promover a aproximação da comunidade acadêmica 
de empresas em busca de novos conhecimentos e inovação, e nessa conexão, é 
comum a geração de projetos de pesquisa e cooperação técnico-científica.

Dentre as empresas residentes, mais de R$ 4 milhões foram executados 
em projetos no ano de 2020. Fora as empresas residentes, vale destacar a 
aproximação de uma instituição financeira que apoiou projeto do ventilador 
pulmonar de baixo custo para enfrentamento à Covid-19. O Banco buscou o 
PTEC-UFRJ para interlocução com o pesquisador e resultou no apoio de R$ 1 
milhão ao projeto.

Como mencionado anteriormente, o projeto do Living Lab em Smart Cities 
foi desenvolvido durante todo o ano de 2020. O projeto consiste na conexão 
entre a academia com sua oferta de tecnologias e conhecimentos e empresas 
demandantes de novas soluções, e o desenvolvimento na forma de projeto conta 
com uma infraestrutura para experimentação dentro do PTEC-UFRJ. As ações 
de conexão tiveram início no final do mês de novembro, e espera-se que os 
desdobramentos que tiveram início de dezembro ganhem vigor no ano de 2021.

Em 2020, também foi tempo para modelar uma nova forma de relacionamento 
do PTEC-UFRJ, o programa Associadas. É sabido que muitas empresas 
interessadas em se aproximar da comunidade acadêmica da UFRJ não 
consideram a ocupação física na Cidade Universitária, e entendendo que a 
missão do PTEC-UFRJ é muito maior que a dimensão territorial e imobiliária, 
foi desenhado uma oferta de serviços de conexão universidade-empresas, 
para organizações não-residentes, as chamadas empresas associadas. Essa 
nova modalidade de relacionamento, permitirá uma ampliação na atividade de 
conexão do PTEC-UFRJ para uma diversidade de empresas em busca de inovação 
aberta e parcerias acadêmicas em áreas de excelência da UFRJ.

Nesse sentido, o PTEC-UFRJ apoiou a PR-2 no desenvolvimento de uma 
plataforma digital que mapeia competências da UFRJ e visa facilitar a interação 
entre a comunidade acadêmica e instituições públicas e privadas. A plataforma 
denominada preliminarmente de Ágora, chega ao final de 2020 em versão beta.
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Ao longo do ano, o PTEC-UFRJ é continuamente procurado por empresas 
interessadas em conhecer as capacidades da Universidade para solução de 
seus desafios tecnológicos e até mesmo de gestão, mas também os próprios 
pesquisadores da UFRJ vão ao encontro do PTEC-UFRJ em busca de conexões 
para o desenvolvimento de seus projetos. Dessa forma, a equipe promove 
interações individuais e coletivas, organiza eventos e orienta os pesquisadores a 
respeito da abordagem corporativa.

O programa de bolsas citado anteriormente permite que as empresas residentes 
apoiem alunos de pós-graduação em suas pesquisas. Ao tomarem conhecimento 
dos desafios e realidades dessas empresas, os alunos participantes tem a 
possibilidade de desenvolver suas pesquisas com maior potencial de aplicação 
mercadológica. A partir dessa conexão, também novos relacionamentos com 
os orientadores são estabelecidos, ocasionando potenciais oportunidades de 
desdobramentos futuros de novos projetos.

Em 2020 foi trabalhado o projeto Requalificação da Orla da Baía do Fundão: 
uma unidade demonstrativa para Soluções baseadas na Natureza na coleta, 
transporte e beneficiamento do lixo marinho flutuante. 

Objetivo VIII: Incentivar o surgimento e o desenvolvimento de 
empreendimentos de base tecnológica e colaborar para a sua 
expansão nos mercados nacional e internacional

O PTEC-UFRJ e o Alumni COPPEAD vem há alguns anos oferecendo um 
programa de Mentoria Empresarial, em que ex-alunos da Escola de Negócios 
da UFRJ orientam empreendedores apoiados por mecanismos UFRJ, de forma a 
superarem seus desafios para o crescimento. Em 2020, o programa ampliou sua 
atuação para atender empreendimentos oriundos do Campus de Macaé, Campus 
de Duque de Caxias e da Cidade Universitária. Nesse ano, também foi executada 
uma edição do programa voltado para negócios impactados com a pandemia, 
sendo esses de base tecnológica e tradicional.

Atualmente, a PR-2 realiza um mapeamento das empresas-filha da UFRJ, que 
são empresas formadas por ex-alunos da Universidade. O trabalho pontual 

ganhou impulso com a utilização de mineração de dados, e o PTEC-UFRJ apoia 
a execução do projeto. Ao final do mapeamento previsto para o início de 2021, o 
PTEC-UFRJ poderá oferecer para as empresas de base tecnológica oportunidades 
para seu crescimento através da inovação.

A atuação do PTEC-UFRJ sempre esteve mais voltada para empresas já bem 
estabelecidas no mercado, ainda que pequeno e médio porte. Para empresas 
de menor porte, além das conexões com a Universidade, o PTEC-UFRJ também 
proporciona conexões empresariais e oportunidades para desenvolvimento 
desses empreendimentos. No entanto, com todas as ações empreendidas para 
a construção do Centro de Empreendedorismo e Inovação, é certo que novos 
negócios surgirão e buscarão o apoio do PTEC-UFRJ para seu desenvolvimento. 
A partir dessa constatação, em 2020, o PTEC-UFRJ desenhou uma nova oferta 
de serviços com precificação específicas para empresas nascentes, as startups, 
e para aquelas em franco crescimento, as scale ups. O Programa recebeu nome 
provisório de Black Belt e se ocupará da infraestrutura atual e disponível nos 
prédios compartilhados do PTEC-UFRJ.

Os Programas Doutor Empreendedor e Catalisa são ações de fomento ao 
empreendedorismo inovador e de base tecnológica. O PTEC-UFRJ apoiou com 
vigor no ano de 2020 esses programas junto à comunidade UFRJ, e a expectativa 
é que renderá frutos a partir de 2021.

O PTEC-UFRJ 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 softlanding. 

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.

Objetivo IX: Apoiar iniciativas que estimulem a visão 
empreendedora nos ambientes acadêmico, social e empresarial

Além da promoção dos projetos de pesquisa de maior complexidade 
desenvolvidos na UFRJ, o PTEC-UFRJ apoiou as diferentes ações acadêmicas 
ligadas ao tema de empreendedorismo. Pode-se citar os projetos apresentados 
pela comunidade UFRJ (alunos, professores e demais integrantes da UFRJ) para 
possíveis apoios das empresas residentes. 
Vale citar também, que o PTEC-UFRJ e suas empresas recebem disciplinas e 
eventos na temática para serem realizados no ecossistema. Por exemplo, foram 
realizadas aulas da disciplina integrada de empreendedorismo da UFRJ dentro 
de uma das empresas residentes, o que fortalece a troca de conhecimento e 
aprendizado ligado à inovação, possibilitando que os alunos experimentem a 
realidade de um ambiente corporativo e inovador.

Eventos como a Feira Gastronômica e Cultural, citada anteriormente, atuam para 
o alcance do objetivo. 

Objetivo X: Atrair empresas de base tecnológica em regime 
de cooperação para desenvolver projetos de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação – PD&I em produtos e processos

O PTEC-UFRJ tem buscado atrair empresas que possam cooperar com a UFRJ 
na forma de inovação aberta, possibilitando que essas empresas elevem suas 
capacidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I). 

No ano de 2020, cerca de 30 empresas interagiram com o PTEC-UFRJ em 
busca de interação com o ecossistema de inovação da UFRJ, algumas delas com 
potencial para ocupação física e outras para cooperação técnica e científica. Além 
dessas, a prospecção de empresas para o Living Lab em Smart Cities fomentou 
que o PTEC-UFRJ interagisse com outras 20 empresas ligadas às temáticas 
iniciais do Programa.

Apesar da profunda transformação que o mercado imobiliário enfrenta, ao final de 
2020, duas novas empresas se tornaram residentes. Essas novas residentes são 
empresas-filha da UFRJ, de pequeno e médio portes com total alinhamento à inovação, 
e capacidade de absorção dos conhecimentos e tecnologias gerados na Universidade. 
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O conjunto de empresas prospectadas para o Living Lab Smart Cities traz 
muitas possibilidades de desenvolvimento de novos projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação.

Objetivo XI: Identificar as demandas científicas e tecnológicas 
da comunidade regional, que oportunizem a interação com os 
cursos e programas da UFRJ e a criação de empreendimentos 
no PTEC-UFRJ

Um exemplo de atuação do PTEC-UFRJ nesse objetivo é o Centro de Excelência 
em Transformação Digital e Inteligência Artificial do Estado do Rio de Janeiro – 
Hub Rio, que começou a ser desenvolvido em 2019, em conjunto com a COPPE/
UFRJ, tendo a sua localização prevista para os espaços do PTEC-UFRJ. O objetivo 
geral do Centro é integrar a competência e capacidade técnica da comunidade 
científica e empresarial do Rio de Janeiro e seus parceiros para produzir inovação 
envolvendo a transformação digital e técnicas de inteligência artificial para 
enfrentar os desafios da revolução digital. 

O estado do Rio de Janeiro, através de seu setor privado, governo e centros 
de pesquisa e desenvolvimento sediados no estado e seus parceiros no País 
e exterior, tem protagonizado e liderado o desenvolvimento de soluções 
tecnológicas que apoiam a Transformação Digital (TD) e fazem uso de técnicas de 
inteligência artificial (IA) para Saúde; Energias Renováveis e Mudanças Climáticas; 
Óleo e Gás; Indústria 4.0; Educação; Agronegócio; Cidades Inteligentes; 
Segurança Pública e Cibernética; Administração Pública; Comércio Eletrônico, 
Comunicações, Turismo, Jogos e Entretenimento, dentre outros. 

Em 2020 o projeto seguiu na fase de estabelecimento de parcerias e para 2021 
prevê a instalação de uma base física no PTEC-UFRJ

Objetivo XII: Apoiar parcerias entre a UFRJ e organizações 
públicas e privadas envolvidas com a pesquisa, inovação 
tecnológica e iniciativas voltadas à tecnologia social; 
e estimular a produção de conhecimentos científicos e 
tecnológicos, que valorizem o desenvolvimento sustentável 
em todas as suas dimensões

O PTEC-UFRJ atua de forma contínua neste campo por meio do desenvolvimento 
de ações em rede. Um bom exemplo é o AIR CENTRE, projeto desenvolvido 
por meio do PTEC-UFRJ e do Laboratório de Métodos Computacionais em 
Engenharia (Lamce) do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 
Pesquisas de Engenharia (Coppe), inaugurado no dia 9/8/2019. O projeto 
promoverá novos conhecimentos sobre mudanças climáticas e o Oceano 
Atlântico, conectando tecnologias de águas profundas a tecnologias espaciais 
mediante cooperação global. 

Já o Programa Recicla Parque consiste na implantação progressiva da coleta 
seletiva no PTEC-UFRJ e na internalização de práticas ambientalmente 
corretas voltadas para o descarte adequado e reuso de resíduos, incluindo o 
aproveitamento para pesquisas e fortalecimento da inovação. 

Objetivo XIII: Estimular a produção de conhecimentos 
científicos e tecnológicos que valorizem o desenvolvimento 
sustentável em todas as suas dimensões

O PTEC-UFRJ, 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. O PTEC-UFRJ sempre se coloca aberto 
para este tipo de ação, seja participando dos questionários e entrevistas, como 
também, intermediando suas aplicações nas empresas residentes. Esta é uma 
ação extremamente importante, tanto para o estímulo ao desenvolvimento e 
conhecimento do aluno, quanto para os resultados do ambiente, 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 PTEC-
UFRJ).

Não somente o PTEC-UFRJ apoia a pesquisa como também incentiva que seus 
funcionários possam produzir conhecimento. No ano de 2020, a equipe esteve 
muito engajada na construção de conteúdo e metodologias para a revisão do 
Planejamento Estratégico do PTEC-UFRJ.
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3
INFRAESTRUTURA
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O PTEC-UFRJ possui uma área de aproximadamente 35ha (350.000m²), e é parte 
integrante do campus da Cidade Universitária. Seu ambiente é caracterizado 
por uma paisagem composta por arquiteturas de volumetrias e tipologias 
diversificadas, pela vegetação presente e integrada a paisagem construída, e pela 
presença da Baía de Guanabara que contorna a área.

Entre seus 93.210m² de área construída, 78% representam as edificações 
destinadas exclusivamente a centros de pesquisa de grandes empresas, 9% 
correspondem às edificações de Laboratórios da Universidade, 6% compreendem 
os prédios compartilhados por pequenas e médias empresas, 4% representam as 
edificações voltadas a serviços comerciais, 2% correspondem a edificação de uso 
temporário da Administração da UFRJ e 1% representa as edificações destinadas 
ao uso das equipes da Administração do PTEC-UFRJ.

3.1 CETIC

A edificação é composta por 4 andares, com área total de 2.800 m, 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 e um sistema de telefonia IP, dispondo de salas com tamanho passível 
de customização. Em 2020, o prédio se manteve com 6 empresas, o mesmo 
número do ano anterior. Ao final de 2020, estavam disponíveis cinco salas no 3º 
piso e todo o 4º piso.

No mês de março, toda a equipe do PTEC-UFRJ foi alocada neste prédio. O objetivo 
desse remanejamento faz parte de uma estratégia de integrar mais a equipe e 
fazer com que as atividades realizadas por cada gerência se fizessem conhecidas e 
entendidas por qualquer funcionário, independentemente de sua função. 

3.2 Módulo de Prototipagem - 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 10 (dez) 
módulos, de 200 m² cada, com pé direito de 8 metros. Em 2020, por questões 
técnicas e legais, não pudemos ofertar nenhum módulo disponível nessa 
edificação.

3.3 Administração

Trata-se do Prédio da Administração do PTEC-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. Seu 
programa de necessidades envolve recepção, 2 auditórios com capacidade para 
30 pessoas cada, copa e depósito de material de limpeza no 1º pavimento; e 
escritório administrativo, salas de reunião, café e banheiros no 2º pavimento. O 
2º pavimento tem capacidade para abrigar uma população de 60 pessoas.
Esse prédio se manteve ocupado até março de 2020 por parte da equipe do 
PTEC-UFRJ, a qual foi transferida para outra edificação. E com sua desocupação, 
pretende-se que em 2021 o projeto de reforma e reforço estrutural do prédio 
seja executado.

3.4 Restaurante

Também caracterizado por sua forma circular, o Restaurante do PTEC-UFRJ 
possui 1.421,47m² distribuídos em 3 pavimentos. Seu programa de necessidades 
envolve salões de alimentação e sanitários nos 3 pavimentos, cozinha industrial, 
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vestiários, áreas técnicas, escritório e um terraço/varanda no último pavimento. 
Em 2020, devido à pandemia e ao baixo movimento de pessoas na Cidade 
Universitária, e consequentemente no PTEC-UFRJ, nenhum projeto de ocupação 
do prédio foi desenvolvido e/ou iniciado.

3.5 Terrenos

Em seus 350 mil metros quadrados, além das edificações mencionadas 
anteriormente, também existem nas dependências do PTEC-UFRJ 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.
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4
GERENCIAMENTO 
DE RECURSOS
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Nesta seção, será apresentado o detalhamento dos recolhimentos e dispêndios 
executados no ano de 2020 e sua aplicação. 

As receitas do Projeto PTEC-UFRJ são subdivididas da seguinte forma: Taxa de 
Serviços das empresas instaladas em terrenos, taxa de serviços das empresas 
instaladas nos prédios compartilhados – CETIC e MP, transferências e acertos de 
saldo entre projetos.

Abaixo, é apresentado um resumo dessas receitas no ano de 2020: 

Receitas Parque Tecnológico 2020

R$ 6.334.263,78

R$ 993.582,54 R$ 18.697,40

Taxa de Serviço (Terrenos)

Taxa de Serviço
(Prédios Compartilhados)

Transferências e
acertos entre projetos

As receitas auferidas com a cessão de uso dos prédios compartilhados 
também são recebidas e gerenciadas pelo PTEC-UFRJ, no entanto estão sendo 
contingenciadas – em decorrência de orientações do TCU em sede de auditoria – e 
estão sendo utilizadas para custeio de atividades de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação, na forma da Resolução nº 01.2019 do Conselho Diretor sobre o uso 
destes recursos de cessão que se encontra em fase de operacionalização.

No mais, também existem as receitas com concessão de uso de terrenos, 
geridas diretamente pela administração central da UFRJ, por meio da Pró-
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Reitoria de Gestão e Governança (PR6), portanto, serão apresentadas neste 
relatório apenas a título de conhecimento, e as contrapartidas de cooperação, 
que são investimentos realizados pelas empresas residentes nos terrenos 
diretamente nas unidades acadêmicas envolvidas nos projetos, usualmente com 
a interveniência das fundações de apoio, não sendo, tampouco, descritas no 
presente relatório.

4.1 Recursos com Taxa de Serviços

Os recursos captados a título de taxas de serviços são usados para o ressarcimento 
dos custos decorrentes das atividades de operação e administração do PTEC-UFRJ, 
incluindo as despesas com limpeza, retirada de resíduos, segurança, iluminação, 
manutenção de áreas públicas (localizadas dentro do PTEC-UFRJ, mas externas às 
áreas que são objeto da cessão de uso) e pessoal.
No ano de 2020, o PTEC-UFRJ arrecadou a título de Taxa de Serviços o montante 
de R$ 7.327.846,32, dos quais R$ 6.334.263,78 foram arrecadados de empresas 
localizadas nos Terrenos, R$ 318.885,38 foram arrecadados de empresas 
situadas no prédio CETIC e R$ 674.697,16 foram arrecadados de empresas 
localizadas no Módulo de Prototipagem – MP.

4.2 Recursos com Cessão de Uso dos Espaços Compartilhados 
e Restaurante

As receitas oriundas da atividade de captação e gestão do uso dos espaços das 
Edificações e uso compartilhado, são destinados exclusivamente para cumprir 
os objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, conforme 
estabelecidos nos normativos afetos a ambientes de inovação (Lei 13.243/2016; 
Lei 10.973/04; e Decreto nº 9.283/18), que servem de diretriz legal para a 
aplicação de tais receitas. Os critérios para aplicação destas receitas foram 
estabelecidos na Resolução nº 01/2019 do Conselho Diretor do PTEC-UFRJ.  
Os objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação serão 
implementados na forma de programas e projetos capazes de promover as 
interações interdisciplinares entre as diversas áreas acadêmicas da UFRJ. 

Receitas com Taxa de Serviços – Total, Terrenos e Prédios Compartilhados (CETIC e MP)

Total

Taxa de Serviço
(Prédios compartilhados)

Taxa de Serviço
(Terrenos)

R$ 7.327.846,32

R$ 6.334.263,78

R$ 674.697,16 (Taxa de Serviço - MP)

R$ 318.885,38 (Taxa de Serviço - CETIC)
R$ 993.582,54
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Em 2020, o PTEC-UFRJ reformulou o Programa Projetos Especiais da UFRJ, que 
consiste no apoio a iniciativas institucionais capazes de promover tais interações 
interdisciplinares entre as diversas áreas acadêmicas da UFRJ. Essas iniciativas 
devem privilegiar abordagens interdisciplinares, equipes multidisciplinares e 
ações em rede, de modo que ao final possam gerar contribuições relevantes para 
o avanço do conhecimento em seus campos de atuação. 

Para 2021 está previsto o lançamento do primeiro edital desta nova fase do 
Programa, que deverá concentrar a aplicação dos recursos nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – ODS, da ONU.O gráfico a seguir apresenta o 
saldo disponível em 31/12/2020, do Projeto Parque 16445 – Fundo de Bolsas 
e do Projeto Parque 21531 – Cessão de Uso dos Prédios Compartilhados e 
Restaurante (para utilização em PD&I):

A despeito do saldo acumulado no projeto de Cessão de Uso em 2018 e 2019, 
o PTEC-UFRJ arrecadou a título de cessão de uso dos prédios compartilhados 
o montante de R$ 489.921,51, dos quais R$ 174.771,26 são provenientes de 
empresas instaladas no Módulo de Prototipagem – MP e, R$ 315.150,25 são 
provenientes de empresas instaladas no CETIC.

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

Fundo de Bolsas

Atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação R$ 2.542.551,24

R$ 600.866,89

TOTAL

Receita Arrecadada com Cessão de Uso dos Prédios Compartilhados - CETIC, MP e Total

MP

CETIC

R$ 174.771,26

R$ 315.150,25

R$ 489.921,51

4.3 Concessão de Uso de Terrenos

As empresas do PTEC-UFRJ instaladas nos terrenos, além do pagamento da 
Taxa de Serviços para a Fundação COPPETEC, também efetuam um pagamento 
diretamente à Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, referente 
à concessão de uso de terrenos via recolhimento junto ao caixa único da 
Universidade. E, no exercício de 2020, o valor arrecadado dessas empresas 
somaram o montante de R$ 6.322.662,81.

4.4 Reserva de Contingências

Além da taxa de Despesas Operacionais e Administrativas (DOA) que a Fundação 
COPPETEC recolhe do PTEC-UFRJ, à 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. 

Essa reserva possui um centro de custo específico por meio do qual é possível 
controlar seu saldo. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo contingenciado 
alcançou o total de R$ 4.030.689,66, do qual o montante de R$ 183.907 foi 
arrecadado dos projetos PTEC-UFRJ  e Polo ao longo dos 12 meses do ano, 
e no período de junho a setembro houve um dispêndio de R$ 143.835,70, 
referente despesas com processos trabalhistas, movidos por  ex-funcionários da 
empresa Quality Security Vigilância e Segurança - antiga prestadora de serviços 
de segurança patrimonial do PTEC-UFRJ, no qual fomos condenados a pagar o 
montante citado, devido a empresa não ter sido localizada.

R$ 3.990.617,41

R$ 4.030.689,66

JAN/20 DEZ/20

Reserva de Contingências - Saldos Inicial e Final de 2020

Com relação ao saldo disponível, o mesmo deve ser utilizado para investimentos, 
necessários, em projetos e infraestrutura no âmbito do PTEC-UFRJ ou para 
bancar despesas que são emergenciais indispensáveis ou que não foram 
abordadas pela previsão orçamentária anual.
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Em 2020, foi dado início as tratativas com a Escola Politécnica, cujo objetivo era 
fechar parcerias para execução dos seguintes projetos: i) Comparação de cenários 
que considerem os custos de recuperação/adequação do sistema de refrigeração 
atual e propor soluções que se apresente mais eficiente energeticamente a longo 
prazo ii) Avaliação técnica da demanda energética das edificações do PTEC-UFRJ  
e propor soluções de energia fotovoltaica em local a definir; iii Desenvolvimento 
de projeto executivo de recuperação estrutural do prédio da Administração, com 
base nos documentos de recomendações técnicas e suporte técnico à obra; iv) 
Desenvolvimento de projeto executivo de sistema fotovoltaico inteligente para 
iluminação pública a LED de vias, praças e alamedas do PTEC-UFRJ; v) Projeto 
geotécnico: Enrocamento da orla do PTEC-UFRJ. 

Com exceção dos projetos de reforço estrutural e geotecnia da orla, todas as 
propostas de projetos apresentadas pela Escola Politênica não atendiam as 
nossas expectativas de soluções além do custo elevado, e as tratativas seguem. 
Com relação ao projeto de reforço estrutural do prédio da Administração, 
estamos em tratativa com o Professor Danziger, que nos apresentou soluções a 
serem adotadas para os estudos de monitoramento do solo e da estrutura.

Ainda, em 2020 foi concluída a última etapa de obra civil de construção da 
edificação que abriga o Centro de Empreendedorismo e Inovação e com o 
objetivo de viabilizar a operacionalização das atividades planejadas para a 
edificação, em 2021, será realizada a aquisição de mobiliários e equipamentos 
para o espaço. Além disso, pretende-se dar continuidade as atividades 
relacionadas aos projetos descritos acima no intuito de viabilizá-los.

4.5 Inadimplência 

Até o momento de fechamento deste relatório, quatro empresas residentes no 
PTEC-UFRJ encontravam-se em débito com suas obrigações financeiras.
Quatro empresas residentes do PTEC-UFRJ possuem o débito de R$ 110.068,71 
a título de Cessão de Uso, R$ 121.620,03 a título de Taxa de Serviços, e R$ 
22.382,49 a título de ressarcimento do consumo de energia elétrica.

4.6 Despesas

Parques tecnológicos têm como missão promover a ciência, a tecnologia 
e inovação. São espaços que oferecem oportunidade para as empresas 
transformarem pesquisa em produto, aproximando os centros de conhecimento 
(universidades, centros de pesquisas e escolas) do setor produtivo (empresas 
em geral). Para tanto, se faz necessário dispor de infraestrutura adequada e 
profissionais especializados e capacitados.

O PTEC-UFRJ, dada sua dimensão, demanda diversos serviços, materiais e uma 
equipe multidisciplinar inerentes ao seu bom funcionamento e manutenção de 
suas áreas. Dado esse fato, será apresentado nessa seção como é realizada a 
divisão de despesas do PTEC-UFRJ.

As despesas do PTEC-UFRJ estão distribuídas em rubricas de acordo com sua 
natureza. São elas: 

a) Despesas Administrativas: gastos com pessoal, serviços e materiais inerentes 
ao bom funcionamento da parte administrativa, jurídica e operacional, passagens 
e diárias. Essas atividades são recorrentes, sendo realizadas ininterruptamente.

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

c) Segurança e Vigilância: gastos com 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 PTEC-UFRJ, rádios de comunicação e controle de acesso 
de veículos.

d) Manutenção Urbana: gastos com 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 PTEC-UFRJ, pintura de hidrantes e caixas de 
incêndio. Dos serviços contratados, o de maior relevância é o de manutenção das 
áreas verdes.

e) Manutenção Predial: gastos com 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.

f) Energia Elétrica, Água e Esgoto: despesas com concessionárias de 
fornecimento (CEDAE e Light).

g) Telefonia e Comunicação: gastos com 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. 

h) Infraestrutura e Projetos: gastos com 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; 

i) Outros: despesas com itens não previstos no orçamento, mas que se 
mostraram indispensáveis ao bom funcionamento do PTEC-UFRJ em dado 
momento; 

j) Despesas Administrativas e Operacionais (DOA): São recursos retidos pela 
Fundação COPPETEC para se ressarcir de gastos administrativos pelo apoio 
prestado ao projeto. 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DESEMPENHO DO PTEC-UFRJ33

Abaixo, um gráfico com a representação das despesas supracitadas no ano de 
2020:

Despesas Parque Tecnológico 2020

Despesas Administrativas R$ 2.538.288,74

Transporte R$ 103.237,31

Segurança e Vigilância R$ 796.577,99

Manutenção Urbana R$ 748.334,58

Manutenção Predial R$ 797.782,00

Energia Elétrica R$ 393.628,90

Telefonia e Comunicação R$ 708.453,35

Água e Esgoto R$ 110.601,27

Infraestrutura e Projetos R$ 718.293,65

Outros R$ 146.517,51

DOA R$ 462.962,73
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Nos itens de Infraestrutura e Projetos, Água e Esgoto, Telefonia e Comunicação, 
Manutenção Predial e Urbana, Segurança e Transporte é possível notar uma 
redução dos valores gastos. Essa redução está estritamente ligada ao corte de 
gastos e redução de contratos realizados no decorrer de 2020 em virtude da 
pandemia. Essa revisão orçamentária levou em consideração que boa parte dos 
funcionários e residentes passaram a trabalhar de forma remota e, também, a 
baixa significativa de pessoas circulando pela Cidade Universitária, reduzindo 
a necessidade e/ou a frequência de determinados serviços, como coleta de 
resíduos, manutenção das áreas verdes, veículo para transporte de passageiros, 
redução dos postos de segurança patrimonial, dentre outros.

No que diz respeito ao consumo de energia elétrica, embora no gráfico seja visível 
um aumento nessa rubrica, é necessário destacar que em 2020, com a conclusão 
das obras do Centro de Empreendedorismo e Inovação, o mesmo passou a gerar 
um consumo significativo e, ainda, o PTEC-UFRJ assumiu os custos de consumo 
de energia elétrica do Módulo de Prototipagem (MP), antes arcados pela 
Petrobras, visto que existia um acordo de parceria entre as partes que se findou 
em 2019 e a empresa aderiu ao mesmo modelo de contrato e cooperação das 
demais residentes. Nos demais prédios, ao longo de todo o ano foram realizadas 
trocas de lâmpadas para modelos mais econômicos e racionamento de energia, 
em virtude do baixo número de usuários presentes.

Com as Despesas Administrativas e Outros, obteve-se um aumento de gastos 
dada a necessidade de adaptação ao novo formato de trabalho remoto, antes 
pouco praticado pela equipe do PTEC-UFRJ, e pelas adequações realizadas na 
infraestrutura dos prédios, ambas necessárias devido à pandemia.

Quanto à DOA (Despesas Operacionais e Administrativas) – despesa que está 
estritamente relacionada às receitas do PTEC-UFRJ – essa sofreu uma redução 
dado o reajuste aplicado na Taxa de Serviço paga pelas empresas residentes. Os 
recursos retidos pela Fundação Coppetec são proporcionais ao volume de receita 
arrecado pelos projetos.

4.7 Modalidades de contratações e aquisições

No que se refere à contratação de serviços e aquisições de materiais, bens 
e equipamentos, o PTEC-UFRJ, por meio de sua fundação de apoio, sempre 
buscou 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, procedimentos licitatórios e, ainda, o PTEC-UFRJ 
preza pela parceria com as Unidades Acadêmicas da Universidade. Além disso, 
sempre que se faz necessária a contratação de estagiários, o PTEC-UFRJ dá 
prioridade aos alunos da Universidade.

Entendendo as despesas que se fazem necessárias para o bom funcionamento do 
PTEC-UFRJ, apresentamos abaixo um comparativo dos anos de 2019 e 2020. Essa 
informação torna-se pertinente a partir do momento em que o ano de 2020 trouxe 
para o orçamento do PTEC-UFRJ grandes alterações em virtude da pandemia da 
COVID-19. Readequações no orçamento foram necessárias para que o equilíbrio 
econômico do projeto e das empresas fossem mantidos, mas também novos gastos 
com adequação de infraestrutura, higiene e limpeza foram de suma importância.

Comparativo de Despesas 2019 e 2020

Despesas
Administrativas

R$ 2.538.288,74
R$ 2.386.742,53

Transporte R$ 103.237,31
R$ 184.930,31

Segurança e
Vigilância

R$ 796.577,99
R$ 850.903,37

Manutenção
Urbana

R$ 748.334,58
R$ 813.578,69

Manutenção
Predial

R$ 797.782,00
R$ 952.894,72

Energia
Elétrica

R$ 393.628,90
R$ 169.205,46

Telefonia e
Comunicação

R$ 708.453,35
R$ 865.041,21

Água e Esgoto R$ 110.601,27
R$ 126.563,89

Infraestrutura
e Projetos

R$ 718.293,65
R$ 1.065.308,73

Outros R$ 146.517,51
R$ 65.687,54

DOA R$ 462.962,73
R$ 646.723,52

2020 2019
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Desde 1º de fevereiro de 2019, o Polo de Biotecnologia da UFRJ passou a 
ser administrado pelo PTEC-UFRJ, em regime transitório, e, desta forma, 
as empresas residentes na área passaram a ter acesso a alguns serviços 
operacionais e às atividades de interação com a Universidade. Em maio de 2018, 
o convênio da Fundação Bio-Rio, antiga gestora do Polo com a UFRJ, teve seu 
prazo encerrado. Com a decisão da UFRJ de assumir a administração da área, 
iniciou-se um processo contínuo de transição com longa duração, para que 
fossem estruturados processos e serviços semelhantes aos que vigoram e são 
oferecidos pelo PTEC-UFRJ nas áreas que administra.

A proposta inicial era que ao longo do ano de 2019 a UFRJ, com apoio do 
PTEC-UFRJ, publicasse Editais para concessão/cessão de uso das novas áreas 
assumidas no Polo de Biotecnologia. Porém, dada a impossibilidade legal para 
de realização de certames licitatórios sem a desocupação total da área, ainda 
em 2019, as empresas foram notificadas para desmobilizarem e encerrarem 
as atividades, considerando que as Permissões de Uso vigorariam pelo período 
improrrogável de 1 (um) ano, cuja vigência encerrou em 31/01/2020. No entanto, 
as empresas se mantiveram no espaço o que levou a uma grande batalha judicial 
envolvendo a UFRJ, o PTEC-UFRJ e as empresas instaladas. Em setembro de 
2020, impulsionado pela conciliação judicial os três começaram a costurar 
um acordo. Como premissas estipuladas podemos destacar o prazo final para 
desmobilização em 28/02/2022, pagamento atualizado das taxas de cessão de 
uso à Universidade, revisão e atualização da taxa de serviço devidos ao PTEC-
UFRJ, maior transparência e promessa da manutenção das condições pactuadas 
até o final do acordo. As tratativas seguem, mas como resultado parcial podemos 
destacar que das 21 (vinte e uma) remanescente, 4 (quatro) desmobilizaram 
e entregaram as chaves dos imóveis, as demais, a grande maioria já fechou o 
acordo para deixar o Polo de Biotecnologia no início de 2022.

Em paralelo, foi aberto processo administrativo para apresentação do projeto de 
desenvolvimento institucional no âmbito do Polo de Biotecnologia, cujo objetivo 
é a regularização da área, de forma a possibilitar futuros certames licitatórios 
para instalação de empresas e instituições de base tecnológica nas áreas da 
UFRJ. Trata-se de projeto de P, D&I cuja estrutura física demanda apoio, razão 
pela qual se vislumbrou pertinência em tocá-lo com recursos provenientes do 
ressarcimento dos custeios indiretos – CIP da UFRJ na forma da Resolução n. 
01/2017 do CSCE e demais correlatas aos recursos de CIP.

5.1 Recursos com Permissão Precárias de Uso e Taxa de 
Serviços

As receitas oriundas do projeto do Polo de Biotecnologia podem ser subdivididas 
em duas categorias: permissões precárias de uso de terrenos/galpões/salas e 
taxas de serviços. 

As receitas oriundas do uso de espaços, precariamente, foram e são geridas 
diretamente pela administração central da UFRJ ², por meio da Pró-Reitoria de 
Gestão e Governança (PR6), não sendo, portanto, descritas no presente relatório. 
No entanto, o valor arrecadado pela universidade soma o montante de R$ 
1.280.495,59.

Os recursos captados a título de taxas de serviços¹ são usados para o 
ressarcimento dos custos decorrentes das atividades de operação e administração 
do Polo, incluindo as despesas com limpeza, retirada de resíduos, segurança, 
iluminação, manutenção de áreas públicas (localizadas dentro do Polo de 
Biotecnologia, mas externas às áreas que são objeto da cessão de uso) e pessoal.
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As receitas aferidas nesses 12 (doze) meses do Polo de Biotecnologia, desde 
quando começou a ser gerido pelo PTEC-UFRJ, são provenientes das empresas 
lá residentes e em 2020 limitou-se as 13 empresas que possuíam liminar 
favorável à sua permanência. É importante deixar relatado que, em cumprimento 
à ordem judicial, consubstanciada na decisão liminar favorável proferida à 
Coppetec, determinou a revisão da Taxa de Serviços de forma proporcional ao 
número de ocupantes contempladas pelas decisões de antecipação de tutela 
para permanência no Polo de Biotecnologia, ratificamos o atual valor da Taxa de 
Serviços praticado no Polo de Biotecnologia, conforme peticionado nos processos 
judiciais correlacionados. As receitas supracitadas somam o montante de R$ 
895.497,32.

R$ 1.280.495,59

Taxa de Serviços¹ Permissão de Uso²

Receitas Polo de Biotecnologia 2020

Obs.1: Recursos arrecadados pela Coppetec e geridos pelo Projeto Parque, e são destinados 
para despesas operacionais do Projeto

Obs. 2:. Recursos arrecadados e geridos diretamente pela UFRJ    

R$ 895.497,32

5.2 Inadimplência 

Até o fechamento deste relatório, três empresas residentes do Polo de 
Biotecnologia no ano 2019 encontravam-se inadimplentes com suas obrigações 
financeiras perante à Fundação COPPETEC.

Três empresas, até o momento de formalização de seus respectivos Termos de 
Rescisão Unilateral, acumulava um débito de R$ 221.766,10. Esse 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.

O somatório das ações judiciais apresentadas pela COPPETEC em face das 
empresas acima, ainda sofrerão atualizações e acréscimos pelo decurso de 
tempo, mas serão revistos pelos índices oficiais no momento de decisão 
meritória final.

5.3 Despesas

As despesas do Polo de Biotecnologia, assim como as do PTEC-UFRJ, estão 
distribuídas em rubricas de acordo com sua natureza. São elas: 

a) Despesas Administrativas: contemplam todos os gastos com pessoal, 
serviços e materiais inerentes ao bom funcionamento da parte administrativa e 
operacional; 

b) Transporte: abrange os gastos com o veículo institucional; 

c) Segurança e Vigilância: necessidade de 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 Polo; 

d) Manutenção Urbana: serviços e materiais necessários para manutenção das 
vias e jardins; 

e) Comunicação: despesas com os serviços de telefonia e internet; 

f) Infraestrutura e projetos: todos os gastos com obras de readequação, 
reformas, construções, aquisição de equipamentos e elaboração de projetos;  

g) Despesas Operacionais e Administrativas (DOA): são recursos retidos pela 
Fundação COPPETEC para se ressarcir de gastos administrativos pelo apoio 
prestado ao projeto.

Despesas Polo de Biotecnologia 2020

Manutenção
Predial

Segurança

Despesas
Administrativas

Manutenção
Urbana

DOA (Coppetec)

Telefonia e
Comunicação

Infraestrutura
e Projetos

R$ 298.768,22

R$ 74.778,91

R$ 3.635,00

R$ 7.644,24

R$ 379.184,55

R$ 292.145,67

R$ 305.541,60



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DESEMPENHO DO PTEC-UFRJ37

As despesas administrativas são compostas por gastos com pessoal e materiais 
de consumo mínimos para operacionalização dos serviços, essas atividades 
são recorrentes, sendo realizadas ininterruptamente. São inerentes ao bom 
funcionamento da parte administrativa, jurídica e operacional, cujos gastos foram 
identificados neste relatório como despesas com RH indireto, da ordem de R$ 
546.906,08, onde R$ 317.983,35 são referentes ao período de janeiro a junho 
de 2020 e, R$ 228.922,75 referentes ao período de agosto a dezembro de 2019 
(foi informado no relatório anterior que seria realizado em 2020 a transferência 
desse débito de 2019 ao Projeto PTEC-UFRJ).

É importante informar que, R$ 317.983,34 foram devolvidos ao Projeto 
PTEC-UFRJ, a título de ressarcimento dos custos com RH indireto, referente 
ao período de janeiro/2020 a junho/ 2020. Ainda restam ser devolvidos para 
o Projeto PTEC-UFRJ R$ 326.638,56, referente aos meses de julho/2020 a 
dezembro/2020.

R$ 631.322,58
R$ 84.416,48 RH Direto

RH Indireto
(Agosto a Dezembro de 2019)

RH Indireto
(Janeiro a Junho de 2020)

R$ 228.922,75

R$ 317.983,35

RH Previsto RH Realizado

R$ 773.434,04

R$ 326.638,56

RH Indireto
Reembolsado

RH Indireto não
Reembolsado

R$ 317.983,34
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ANEXO I

RESUMO ANALÍTICO 
DAS CONTAS DO 
PROJETO PARQUE 
TECNOLÓGICO DA UFRJ

2018 2019 2020
SALDO DISPONÍVEL EM 01/01:  R$  3.844.750  R$  5.555.532  R$  7.502.625

RE
CE

BI
M

EN
TO

S

1. Taxa de Serviço - Terrenos R$ 8.576.408,46 85,51% R$ 8.712.924 86,48%  R$  6.334.264 86,22%
2. Taxa de Serviço - CETIC R$ 633.582,11 6,32% R$ 494.782 4,91%  R$  318.885 4,34%
3. Taxa de Serviço - MP R$ 747.979,29 7,46% R$ 782.537 7,77%  R$  674.697 9,18%
4. Rendimento de Aplicação Financeira R$ 72.085 0,72% R$ 45.406 0,45% R$ - 0,00%
5. Transferências e Acertos entre Projetos R$ - 0,00% R$ 38.959 0,39%  R$  18.697 0,25%

Total: R$ 10.030.055 R$ 10.074.608 R$  7.346.544 
Despesas Operacionais e Administrativas (DOA): R$ 637.739 R$ 646.724  R$  462.963 

RECEBIMENTO LÍQUIDO: R$ 9.392.316 R$ 9.427.885  R$  6.883.581 

EL
EM

EN
TO

S 
DE

 D
ES

PE
SA

S

1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 2.599.701 33,84% R$ 2.386.743 31,90% R$ 2.538.289 35,94%
Pessoal R$ 2.254.787 29,35% R$ 2.187.444 29,24% R$ 2.298.378 32,55%
Serviços R$ 273.917 3,57% R$ 154.799 2,07% R$ 122.805 1,74%
Materiais R$ 70.997 0,92% R$ 44.500 0,59% R$ 117.106 1,66%
2. TRANSPORTE R$ 179.855 2,34% R$ 184.930 2,47% R$ 103.237 1,46%
Pessoal R$ 82.018 1,07% R$ 86.375 1,15% R$ 39.862 0,56%
Serviços e Materiais R$ 97.837 1,27% R$ 98.556 1,32% R$ 63.375 0,90%
3. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA R$ 853.389 11,11% R$ 850.903 11,37% R$ 796.578 11,28%
Pessoal R$ 139.818 1,82% R$ 144.930 1,94% R$ 123.795 1,75%
Serviços e Materiais R$ 713.571 9,29% R$ 705.974 9,44% R$ 672.783 9,53%
4. MANUTENÇÃO URBANA R$ 907.171 11,81% R$ 813.579 10,88% R$ 748.335 10,60%
Pessoal R$ 294.292 3,83% R$ 215.160 2,88% R$ 216.415 3,06%
Serviços e Materiais R$ 612.879 7,98% R$ 598.419 8,00% R$ 531.920 7,53%
5. MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 890.457 11,59% R$ 952.895 12,74% R$ 797.782 11,30%
Pessoal R$ 635.135 8,27% R$ 645.118 8,62% R$ 491.075 6,95%
Serviços e Materiais R$ 255.322 3,32% R$ 307.776 4,11% R$ 306.707 4,34%
6. ENERGIA ELÉTRICA R$ 201.927 2,63% R$ 169.205 2,26% R$ 393.629 5,57%
Centro de Operações R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00%
CUBO R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 60.202 0,85%
Iluminação Pública R$ 28.167 0,37% R$ 29.871 0,40% R$ 62.406 0,88%
Prédio de Acesso R$ 76.929 1,00% R$ 66.062 0,88% R$ 57.324 0,81%
Prédio da Administração R$ 52.485 0,68% R$ 62.184 0,83% R$ 22.029 0,31%
Prédio do Restaurante R$ 790 0,01% R$ 1.801 0,02% R$ 1.916 0,03%
Prédio do CETIC R$ 150.168 1,95% R$ 9.287 0,12% R$ 84.549 1,20%
Prédio do MP R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 105.202 1,49%
7. TELEFONIA E COMUNICAÇÃO R$ 817.513 10,64% R$ 865.041 11,56% R$ 708.453 10,03%
Pessoal R$ 649.551 8,46% R$ 730.972 9,77% R$ 633.351 8,97%
Serviços e Materiais R$ 167.962 2,19% R$ 134.069 1,79% R$ 75.102 1,06%
8. ÁGUA E ESGOTO R$ 106.623 1,39% R$ 126.564 1,69% R$ 110.601 1,57%
Administração, Prédio de Acesso e Restaurante R$ 29.091 0,38% R$ 26.181 0,35% R$ 26.975 0,38%
Horto (Irrigação) R$ 8.942 0,12% R$ 7.083 0,09% R$ 8.017 0,11%
Centro de Operações R$ 17.933 0,23% R$ 17.721 0,24% R$ 16.362 0,23%
Prédio do CETIC R$ 28.148 0,37% R$ 35.700 0,48% R$ 24.431 0,35%
Prédio do MP R$ 22.509 0,29% R$ 39.878 0,53% R$ 34.815 0,49%
9. INFRAESTRUTURA E PROJETOS R$ 696.598 9,07% R$ 1.065.309 14,24% R$ 718.294 10,17%
Pessoal R$ 356.834 4,65% R$ 367.610 4,91% R$ 387.597 5,49%
Serviços e Materiais R$ 339.764 4,42% R$ 697.699 9,33% R$ 330.697 4,68%
10. OUTROS R$ 428.299 5,58% R$ 65.688 0,88% R$ 146.518 2,07%

TOTAL DESPESAS R$ 7.681.534 100% R$ 7.480.856 100% R$  7.061.715 100%
RESULTADO OPERACIONAL R$ 1.710.782 R$ 1.947.028 -R$ 178.134 

SALDO DISPONÍVEL EM 31/12: R$ 5.555.532 R$ 7.502.561  R$                                       7.324.490 

CESSÃO DE USO - PRÉDIOS COMPARTILHADOS
(Saldo Inicial / Arrecadado / Débitos / Saldo Disponível)

R$ 727.842 R$ 1.570.473 R$ 2.130.102
R$ 906.910 R$ 608.913 R$ 450.840
R$ 64.279 R$ 49.284 R$ 38.391
R$ 1.570.473 R$ 2.130.102 R$ 2.542.551

FUNDO DE RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS
(Saldo Inicial / Arrecadado / Débitos / Saldo Disponível)

R$ 567.259 R$ 2.222.096 R$ 3.990.617
R$ 1.788.435 R$ 1.768.521 R$ 183.908
R$ 133.598 R$ - R$ 143.836
R$ 2.222.096 R$ 3.990.617 R$ 4.030.690
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2019 2020

SALDO DISPONÍVEL EM 01/01:  R$  -   R$  604.578,67

RECEITAS REALIZADO REALIZADO

1. Taxa de Serviço - (Lotes, Galpões e Incubadora) R$ 1.698.505 189,67% R$ 895.497 100,00%

2. Distribuição de Rendimentos R$ 752 0,08% R$ 0 0,00%

Total R$ 1.699.257 100% R$ 895.497 100%

DOA R$ 183.324 R$ 74.779

Receita Líquida: R$ 1.515.933 100% R$ 820.718 100%

DESPESAS REALIZADO REALIZADO

1. Despesas Administrativas R$ 191.607 21,02% R$ 298.768 23,22%

1.1. Pessoal R$ 177.067 19,43% R$ 287.286 22,32%

1.2. Serviços R$ 13.019 1,43% R$ 920 0,07%

1.3. Materiais R$ 1.521 0,17% R$ 10.562 0,82%

2. Segurança R$ 225.445 24,74% R$ 305.542 23,74%

3. Manutenção Urbana R$ 165.473 18,16% R$ 292.146 22,70%

3.1. Pessoal R$ 13.320 1,46% R$ 35.025 2,72%

3.2. Serviços e Materiais R$ 152.154 16,70% R$ 257.121 19,98%

4. Manutenção Predial R$ 221.212 24,27% R$ 379.185 29,46%

4.1. Pessoal R$ 152.290 16,71% R$ 309.011 24,01%

4.2. Serviços e Materiais R$ 68.922 7,56% R$ 70.173 5,45%

5. Telefonia e Comunicação R$ 29.403 3,23% R$ 7.644 0,59%

5.1. Internet R$ 22.000 2,41% R$ 4.400 0,34%

5.2. Telefonia R$ 7.403 0,81% R$ 3.244 0,25%

6. Infraestrutura e Projetos R$ 78.214 8,58% R$ 3.635 0,28%

Total Despesas: R$ 911.354 100% R$ 1.286.919 100%

RESULTADO OPERACIONAL: R$ 604.579 -R$ 466.201

SALDO DISPONÍVEL EM 31/12: R$ 604.579 R$ 138.378

ANEXO II

RESUMO ANALÍTICO 
DAS CONTAS DO 
PROJETO POLO DE 
BIOTECNOLOGIA DA 
UFRJ
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