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1. Introdução 

Inovação e Empreendedorismo 

Este documento relata as realizações e as atividades das áreas de inovação e 
Empreendedorismo da UERJ no período 2012/2015. O relatório mostra o de-
senvolvimento e atividades desde a instalação e aculturamento da INOVAÇÃO 
na UERJ, em seu ambiente institucional, acadêmico e de pesquisa, bem como a 
estratégia utilizada na sensibilização e construção de caminhos e procedimen-
tos para a INOVAÇÃO. 

O cenário mundial, incluído o momento brasileiro, se reveste de toda a ambi-
guidade características dos tempos atuais. Se por um lado estamos passando 
por momentos difíceis, com crises polêmicas em quase todas as áreas e em 
diversos níveis, por outro lado, se vislumbram excelentes oportunidades, com 
alto índice de expectativas em inúmeras áreas do conhecimento e com enorme 
amplitude geográfica. 

Nos últimos anos, várias ações governamentais contribuíram para aumentar o 
debate sobre a propriedade intelectual no país, visão de proteção e adequação 
legal de contratos e parcerias de desenvolvimento, de modo a instituir a visão 
de inovação como sustentabilidade e crescimento socioeconômico. 

Apresentam-se as metodologias adotadas que foram desenvolvidas e amadu-
receram nos processos de suas utilizações no mundo real tais como a Metodo-
logia de Produção de Conhecimento Contextualmente Robusto, a Metodologia 
para Construção de Indicadores e Avaliação, a Gestão de Projetos, alinhada às 
Práticas do PMI, a Metodologia Núcleo de Referência - NR, a Metodologia Can-
vas e a Metodologia ProspectI, estas metodologias, descritas no Relatório, fo-
ram desenvolvidas e efetivamente aplicadas ao longo do período sob relato. 

Destaca-se também a robusta atualização tecnológica que, além da renovação 
das plataformas de hardware e software, promoveu também uma significativa 
ampliação das bases instaladas nos diversos Laboratórios de pesquisa e desen-
volvimento. 

Está incluída nesta atualização tecnológica uma reforma, com um aumento 
significativo da abrangência da Plataforma de Rede de Comunicação e conexão 
de todos os elementos da Rede de equipamentos, fixos e móveis que apoiam 
as atividades de Inovação e Empreendedorismo. 

Foram desenvolvidos Sistemas e Sites que, para além da sistematização de pro-
cessos, promoveram facilidades na comunicação, tanto nos contextos internos 
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da Universidade, como com os parceiros do governo e das áreas de produção. 
Assim, foi desenvolvido o Sistema de Avaliação da Metodologia A3 - SAVA3, o 
Sistema de Inscrição de Cursos e Eventos, o Sistema de Busca dos Ativos Inte-
lectuais da UERJ junto ao INPI e o Sistema de Alunos do Curso TIGNP em parce-
ria com o IME. 

No contexto da produção em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação foi desen-
volvido e implantado o relevante Projeto de Unidade de Desenvolvimento Tec-
nológico – UDT. O objetivo das UDTs é o desenvolvimento da pesquisa acadê-
mica, tecnológica, profissional e intelectual, com resultados em produtos, pro-
cessos e/ou serviços, que possam servir de insumo básico para novas pesquisas 
ou solucionar gargalos e desafios da sociedade, bem como gerar demandas 
inovadoras. Uma UDT é um espaço físico nas unidades da UERJ (administrativa 
e acadêmica) com equipe de desenvolvimento interno ou externo e equipa-
mentos específicos, comprometida com o desenvolvimento permanente de 
Projetos P&D&I. Vale ressaltar que este Projeto animou e formalizou a produ-
ção de novos ativos intelectuais da UERJ. Também o Projeto de Apoio às Em-
presas Juniores da UERJ que neste período cresceram em numero inicialmente 
4 empresas em 2012 para 12 empresas em 2015. 

Alguns outros Projetos específicos desenvolvidos deste período merecem des-
taque pela sua importância e abrangência, como o Projeto desenvolvido para a 
Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e Inovação na Construção dos pa-
râmetros mínimos (indicadores) para gerenciamento de qualidade das redes 
sem fio no Estado do Rio de Janeiro. 

No contexto interno da Universidade a Área de Inovação e Empreendedorismo 
promoveu dezenas de cursos de Educação Continuada tratando tanto de temas 
tradicionais, importantes para o desempenho funcional dos servidores da Uni-
versidade, como temas novos emergentes, sobretudo nas áreas de colabora-
ção, cursos estes que, muitas vezes contaram com instrutores e alunos do setor 
produtivo numa troca bastante profícua de conhecimentos e de experiências. 

Na área Social destaca-se o Projeto de Indicadores para Prospecção de Traba-
lho e Renda que está na sua segunda rodada para identificação de oportunida-
des de ação na Comunidade da Maré, mais especificamente na Comunidade do 
Timbau, no sentido de iniciativas que efetivamente conspirem para a criação 
de trabalho e renda através de programas de capacitação. 

Finalmente é um destaque superlativo deste Relatório os Eventos promovidos 
pela área de Inovação e empreendedorismo tais como o Workshop de Metodo-
logia para Construção de Processos Avaliativos no programa nas ondas do am-
biente da Secretaria Estadual de Ambiente - SEA, o Seminário de Qualidade, 
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uma parceria entre a UERJ e a Secretária de Desenvolvimento Econômico Ener-
gia Indústria e Serviços (SEDEIS), o Workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação 
– WCTI -, que teve sua sétima realização anual em 2015, o Seminário de Geren-
ciamento de Projetos que teve sua sexta realização em 2015 e o Workshop de 
Empreendedorismo que teve sua sexta realização em 2015. 

Somem-se a isso as diversas participações dos pesquisadores da área de Inova-
ção e Empreendedorismo em diversas atividades e iniciativas no Estado do Rio 
de Janeiro tais como Participação em Comissões do DETRAN, da Rede de incu-
badoras do Estado do Rio de Janeiro e, sobretudo a participação na Rede de 
Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro - Redetec e na Rede de Propriedade 
Intelectual e Comercialização de Tecnologia - Repict. 

Foram tempos de muito trabalho, muita produção, que se caracterizam pela 
formalização do Departamento de Inovação da UERJ que se consolida na SR2 
com duas décadas de desenvolvimento institucional. 

Departamento e sua criação em 2012 

A criação do Departamento de Inovação da UERJ – o InovUerj, em 16 de maio 
de 2012, pelo Ato Executivo da Reitoria nº 19/2012 exigiu uma atualização nas 
atividades de Gestão de Inovação na Universidade com mais recursos profissi-
onais e estruturais. Assim, sempre vinculado diretamente à Sub-Reitoria de 
Pós- Graduação e Pesquisa (SR-2), o Departamento de Inovação da UERJ foi 
criado a partir do Programa PITT – Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia de 2000, com a seguinte Missão, Visão, Princípios e Estrutura. 

Missão 

Articular e promover a Inovação Tecnológica e Social entre os setores da Aca-
demia e a Sociedade. 

Visão 

Ser o agente de transformação da Sociedade através da INOVAÇÃO. 

Princípios 

Aderência às Leis de Inovação Nacional e do Estado do Rio de Janeiro; Aderên-
cia às diretrizes do MCTI. 

Estrutura 

Vinculado à Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – (SR-2), o Departamen-
to de Inovação da UERJ – InovUerj - Localização e Precedência. 
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O Departamento tem sua Estrutura Interna constituída pelo Observatório de 
Inovação com o Laboratório – Lacipi – Laboratório de Capacitação em Inovação 
e PI, o Escritório de Projetos, o Escritório de Propriedade Intelectual e a Secre-
taria Executiva. 
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Instalações 

 

 

 
Recepção do Departamento de Inovação – InovUerj 

 
 

 
 

Sala de Reunião e Teleconferência 
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Laboratório de Capacitação em Inovação e PI 

 

 

 
 

Escritório de Projetos 
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Observatório de Inovação 
 

 

 
 

Escritório de Propriedade Intelectual – Escpi 
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Sala de Convivência 

Portal do InovUerj 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Site Inovuerj – Versão 2.0 – www.inovuerj.sr2.uerj.br 
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Atividades Estratégicas 

• Criação e manutenção da comunicação direta, clara e produtiva entre 
as potencialidades acadêmicas e as necessidades da sociedade; 

• Informação e orientação às unidades acadêmicas da UERJ sobre as 
questões ligadas à Propriedade Intelectual; 

• Identificação, a partir de levantamentos, das potencialidades da produ-
ção do conhecimento, visando à sua proteção e comercialização de seus 
resultados; 

• Assistência aos pesquisadores com relação aos pedidos de patentes e 
outras formas de proteção de Propriedade Intelectual, analisando o in-
teresse e a viabilidade de sua exploração, com a transferência de tecno-
logia; 

• Gerenciamento de todo o processo de proteção desenvolvido no âmbi-
to da Universidade junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelec-
tual (INPI), além dos registros de autoria junto à Fundação Biblioteca 
Nacional; 

• Estímulo e apoio ao desenvolvimento de pesquisas científicas, ativida-
des inovadoras e empreendedoras na Universidade e proteger legal-
mente seus resulta- dos, garantindo a sua transferência para a socieda-
de; 

• Transferência de tecnologia; 

• Sensibilização da comunidade acadêmica da UERJ sobre a proteção da 
propriedade intelectual; 

• Incentivo ao desenvolvimento de pesquisa básica e avançada; 

• Criação do catálogo de potencialidades; 

• Apoio ao desenvolvimento do intercâmbio empresarial; 

• Capacitação e treinamento de pesquisadores e profissionais sobre direi-
tos e procedimentos da propriedade intelectual; 
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Parcerias 
 

Parcerias Internas Parcerias Externas 

IME – Instituto de Matemática e Estatística FIRJAN 

Latesi – Laboratório de Avaliação, Tecnologia Social e Inovação Inmetro 

Cempre – Centro de Empreendedorismo SECT 

Parcerias Internas Parcerias Externas 

SERAD – Serviço de Apoio à Decisão SEDEIS 

Cepuerj – Centro de Produção da UERJ Accenture 

SRH – Superintendência de Recursos Humanos SENAC 

DAF – Diretoria de Administração Financeira SEBRAE 

DINFO – Diretoria de Informática SESCOOP 

Cetreina – Departamento de Estágios e Bolsas CEFET 

SR-1 – Sub - Reitoria de Graduação INPI 

SR-2 – Sub - Reitoria de Pós – Graduação e Pesquisa Universidade de Angers (Fran-
ça) 

SR-3 – Sub - Reitoria de Extensão e Cultura Deputado Federal Otávio Leite 

CTC – Centro de Tecnologia e Ciências SEA 

Comuns – Diretoria de Comunicação Social Fundação Dom Cabral 

PGUERJ – Procuradoria Geral da UERJ PMI Rio 

Rede de Bibliotecas Sirius FAETEC - RJ 

Departamento de Engenharia Elétrica - UERJ CNPQ 

ENF - Faculdade de Enfermagem FAPERJ 

Telessaude Cluster Automotivo Sul Flumi-
nense se 

FAT LDSOFT 

IPRJ PRODERJ 

LATIC SEA 

 
  



16                                     Relatorio de Gestão 2012-2015 
 

Metodologias 

Metodologias Aplicadas 

No desenvolvimento de suas atividades o InovUerj se sustenta na aplicação das 
seguintes metodologias: 

Metodologia de Produção de Conhecimento Contextualmente robusto 

É uma metodologia para intervenção em contextos reais cujas bases sejam sus-
tentadas tanto pelo conhecimento científico, como pelos conhecimentos tradi-
cionais, próprios do local da intervenção, buscando formular propostas estabe-
lecer objetivos que respeitem constrangimentos do local e aproveitem oportu-
nidades que este mesmo ambiente disponibiliza. 

• As fases 1 e 2 se propõem a identificar os acessos com as lideranças lo-
cais e a identificação de vocações, produzindo o diagnóstico prospectivo 
de inovação; 

• Nas fases 3, 4, e 5 os projetos serão construídos através da formulação 
de seus objetivos, metodologia de desenvolvimento, atores e papéis, 
benefícios, prazo e custos; 

• Na fase 6 os projetos serão desenvolvidos; 

• Na fase 7 serão avaliados os resultados e ações dos projetos realizados; 

 

Figura – Produção de Conhecimento Contextualmente Robusto 
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Metodologia para Construção de Indicadores e Avaliação 

O projeto utiliza a Metodologia de avaliação e construção de Indicadores - A3 
(ISBN 978-85-7393-786-2) com o Software de Avaliação – Sava3 (Processo INPI 
020110134502) e também o Método DIA – Diagnóstico Intervenção e Avaliação 
– para acompanhamento e avaliação das intervenções. A metodologia A3 é 
uma proposta modelo para a criação de um ambiente de condições, em que se 
aplique o processo avaliativo com mais possibilidades de sucesso, consideran-
do conhecer o momento da avaliação na organização, o ambiente, a cultura 
instalada, os personagens envolvidos, bem como as necessidades, desejos de 
cada sessão e setor da organização, além da identificação dos objetivos expres-
sos da avaliação, o perfil dos avaliados e dos avaliadores.  

Capacitação para promoção da reflexão e discussão comprometidas com inova-
ção. Realização de atividades de capacitação, cursos, seminários, workshops e ofi-
cinas para envolvimento das pessoas nos temas criatividade, liderança, tecnologias 
da informação e da comunicação com destaque para uso das redes sociais e com-
ponentes na rede, integrados para inovar. Desenvolvimento de conteúdos para 
promoção da reflexão e discussão comprometidas com inovação. 

Gestão de Projetos, alinhada às Práticas do PMI 

O desenvolvimento de projetos obedecerá às metodologias de gestão para 
inovação e gerência de projetos com vistas a garantir o progresso das ativida-
des com acompanhamento de objeto, objetivos, qualidade, custos e prazos 
utilizando as melhores práticas gerenciais tendo como base os princípios me-
todológicos do PMI e da sustentabilidade. 

Metodologia Núcleo de Referência - NR 

Metodologia gráfica de representação de dados 
relacionais onde cada ponto do gráfico significa um 
objeto referenciado pelos pontos nucleadores, 
identificados como Núcleos de Referência, dos 
quais e para os quais convergem ou divergem os 
objetos. 

Metodologia Canvas 

Ferramenta visual e colaborativa que tem como 
objetivo simplificar a comunicação e facilitar o en-
tendimento do projeto; apresenta os projetos em uma única página para com-
partilhar, resolver, conceber e integrar as ideias e as propostas promovendo 
inovação e convergência na organização." 
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Metodologia ProspectI 

ProspectI é uma Metodologia de Prospecção da Inovação, nas Instituições cujas 
atividades sugerem, permitam e imprimem ações de Pesquisa e Desenvolvi-
mento. 

As metodologias para a Gestão da Inovação na UERJ, o modelo e estratégias 
dos processos, estão descritos no livro "Modelo e Estratégia de Inovação da 
UERJ: Guia de Referência", lançado no V Workshop de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (WCTI) em 29/10/2013. 

 

 
Lançamento do Livro de Modelo e Estratégia de Inovação da UERJ em 29/10/2013. 
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2. Observatório de Inovação 

Atribuições 

Criar e manter infraestrutura de TIC específica para desenvolvimento, acom-
panhamento e divulgação da inovação na UERJ; interagir com o SERAD e a 
DINFO; desenvolver atividades de integração com as tecnologias, capacitação 
e publicação dos resultados de proteção, transferência e busca de informa-
ção; acompanhar e manter o software específico das atividades de inovação, 
a homepage, o catálogo de potencialidades, software de avaliação e a cartei-
ra de clientes; capacitação sobre o uso dos softwares de busca e pesquisa, 
periódicos, banco de dados; apoiar os pesquisadores na busca de informação 
nos bancos de patentes, periódico CAPES e a parceria com a Rede Sirius no 
processo de busca; atividades de pesquisa e novas metodologias de monito-
ramento e geração de indicadores; atualizar a documentação da Sistemática 
Operacional – SO, o guia de referência, o regimento interno e os documentos 
de acompanhamento e avaliação. 

Atualização da Infraestrutura Tecnológica 

O InovUerj é composto por: 

• Onze computadores Desktop  
Processador Intel Core i5-2310 (6 Mb de Cache, 3.20 GHz), 4 Gb de 
memória RAM e 1 Tb de HD. 

• Dois computadores Desktop 
Processador Intel Core i5-3330 (6 MB de Cache, 3.20 GHz), 8 Gb de 
memória RAM e 1 Tb de HD. 

• Quatro computadores All-in-One HP 
Processador Intel Core i5-3330s (6Mb de Cache, 3.20 GHz), 4Gb de me-
mória RAM e 1 Tb de HD. 

• Vinte e um Notebooks ACER  
Celeron Intel 1000m – 4GB RAM – 320GB 

• Dezesseis Notebooks HP: Processador I5 

• Quatro notebooks DELL  
Processador Core i5 4210 1.7GHZ (8GB RAM) 1TB de HD 

• Cinco impressoras HP Deskjet 3516/3540/3546:  
Ligadas aos Computadores All-in-One por Wi-Fi Roteador TP Link 
WR1043ND 

• Dois Data Show PowerLife S18+Epson 
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• Uma Smart TV LG 

• Um Roteador Mikrotik  

• Dois Access Point - TP Link WA901ND 

• Um switch HP 1410-08G(J9559A) 

• Câmera Coolpix p510 

• Um tablet Galaxy Preto 

• Projeto da rede 

 

Projeto de Rede - InovUerj 
Objetivo: Proporcionar a melhoria do trafego de informações e segu-
rança, foi criado em set/2015 no Departamento de Inovação um 
novo Projeto de Rede cabeada e WIFI. 

 

 

Material, Atividades e Métodos 

• Compra de Conectores RJ-45 para grimpagem de cabos patchcord para 
substituição dos que se encontram no rack; 

• Substituição do Filtro de linha que está conectado diretamente com o 
quadro de rede elétrica por uma tomada padrão novo; 

• Verificação da voltagem de saída das tomadas Verificação do Nobreak 
para validar se comporta o Switch;  
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• Organização do cabeamento no rack e colocação de pontos que não es-
tão no patch panel; 

• Organização do cabeamento que está sendo utilizado no roteador Mi-
krotik K; 

• Verificação dos pontos que não estão conectados no patchpanel e não 
estão mapeados;  

• Disponibilização Recurso mão-de-obra para ajudar na tarefa e downti-
me de 1 hora. 

Remodelagem Rede Lógica - Tarefas a serem executadas: 

• Compra de 1(um) Switch 8 Portas de preferencia Cisco Small Business 
para recepção;  

• Compra de 2(duas) APs para distribuição de sinal wireless entre os dis-
positivos; 

• Compra de 1(um) roteador para segregação de rede InovUerj e UERJ. 
(Pode-se utilizar uma estação de trabalho com Linux) ; 

• Comprado Mikrotik RB750; 

• Alteração da rede interna da InovUerj - Private Cabeada e sem fio para 
o range xxx.xxx.x.x/24;  

Alteração da rede interna da InovUerj - Private Sem–Fio para o range 
xxx.xxx.x.x/24;  

• Configurar roteador a ser adquirido com IP estático na borda com rede 
UER; Configurar Estações de Trabalho com novo range de IPs Estáticos; 

• Configurar Impressoras com novo range de IPs Fixo;  

• Colocar AP dedicada para sala de Cursos LACIPI; 

• Configurar roteador Wireless TPLINK para modo AP. Em Stand By. 

• Substituir Router Wireless TPLINK por Switch 8 Portas; 

• Configurar Rede, para segregação de Rede Guest e Privada;  

• Verificar pontos de rede 15 e 35; 

• Desativar Interface wireless das Estações de trabalho; 

• Desativar impressora Wireless Diretoria e Configurar ET Diretoria para 
imprimir no Cabo. Fazer topologia de rede após tarefas cumpridas;  

• Fazer relação de Estações de Trabalho, Nome da ET, IP da ET Responsá-
vel e Setor que se encontra; 

• Fazer relação de Impressoras Wifi contendo IP, MAC, Setor que se en-
contra; 

• Fazer relação de pontos de Rede Lógicos contendo Local e Status. 
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Projetos de Pesquisa e Extensão 

Gráfico das Pesquisas Registradas 

Integração com os Projetos de Pesquisa – SR2 
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Gráfico da Extensão Registradas em 2015 
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Produtos – Sistemas e Sites 
CATÁLOGO DE POTENCIALIDADE - PRODUTOS – PROJETOS E SITES 

É a base de projetos de pesquisa de toda a Universidade, cerca de 4500 proje-
tos, em dispositivo removível, pen drive, com software local de busca. 

A busca pode ser feita por palavras chaves, unidade da UERJ, nome de profes-
sor ou título do projeto. 

Número de Registro no INPI = 126916 
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Objetivo: Permitir o acesso a banco de dados de forma direta e completa- men-
te portátil sem necessidade de nenhuma conexão ou instalação de outro apli-
cativo, apenas o sistema operacional do computador. 
Inovação: Sua portabilidade. Dados e pesquisa em um pendrive - mídia flash, 
desenvolvido em PHP, MySQL, além disso, é possível atualização anual via in-
ternet. 

 

Sistema de Avaliação da Metodologia A3 - SAVA3  
Número de Registro no INPI = 126933 
Objetivo: Modela e roteiriza o programa de avaliação da organização, projeto, 
setor ou pessoa. 

 

 

Inovação: 

Trata-se de um aplicativo computa-
cional de avaliação e que oferece 
grande imparcialidade e eficiência 
na construção automática de indi-
cadores 
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Módulo de Informação Gerencial – Sistema de Gerenciamento e Gestão 
do InovUerj MIG 

Objetivo: Atualizar o sistema do Modelo de Gestão de Inovação em Programa 
de Computador com vistas à solicitação de registro no INPI 
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Sistema de Inscrição de Cursos e Eventos- Departamento de Inovação 

Objetivo: Inscrição nos cursos, palestras, oficinas e etC. 
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Sistema para a Rodada de Ativo Intelectual - RAI 

Objetivo: Identificar os ativos intelectuais, bem como orientação aos profes-

sores/pesquisadores sobre os procedimentos de proteção. Com isso o formulá-
rio eletrônico, permite um agendamento para as reuniões onde são fornecidas 
as devidas orientações. 

 
 
 
 
 

Tela de Login do RAI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sistema de Gestão de Ativo Inte-
lectual – SGAI – V.1.0 

Objetivo: Pesquisar os ativos inte-

lectuais da UERJ, já protegidos no 
INPI e monitorar seu status. 

 

 
 

 
Tela de Login no SGAI 
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Apoio no Sistema de Inscrição de Cursos e Eventos- LEGIN 

Objetivo: Divulgação do laboratório e suas atividades 

 
Tela do Sistema de Cadastramento de Cursos do LEGIN 

 

 

Apoio ao desenvolvimento no site Incubadora Tecnológica de Empre-
endimentos Sociais e Cooperativa Sociais - ITECS 

Objetivo: Divulgação das atividades da Incubadora 
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Apoio ao desenvolvimento Sistema de alunos do Curso TIGNP 

Objetivo: Interação de alunos e professores das turmas do Curso, com compar-

tilhamento de trabalhos, exibição de notas e emissão de boletos de pagamen-
to.  

 

 

Apoio Sistema Consolidador de Contas DAF 

Objetivo: Desenvolvimento de Sistema de Interface Tecnológica para a Direto-
ria de Administração Financeira /UERJ. O Sistema facilita às unidades a consulta 
de conta corrente e consolidação, através da web. 
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Tecnologia utilizada: PHP e MySQL. 
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Sistema de Informações Acadêmicas Geográficas 

Objetivo: Apresentar as Informações acadêmicas de maneira ilustrativa dos 

campis UERJ – Projeto MaInE 
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3. Escritório de Propriedade Intelectual 

Atribuições 

Mapear as unidades potenciais no desenvolvimento de tecnologia e inovação; 
orientar, elaborar e acompanhar os procedimentos de proteção, negociação e 
transferência de tecnologia; reconhecer e estabelecer o tipo de propriedade e 
o tipo de produto; elaborar e atualizar Catálogos de Patentes e conteúdo da 
homepage dos produtos e/ou serviços desenvolvidos, patentes e outros regis-
tros; elaborar as cláusulas de PI em todos os processos de desenvolvimento 
parceiro e contratos; elaborar notas técnicas e pareceres; promover a capacita-
ção sobre propriedade Intelectual e transferência de tecnologia, valoração, 
acordos e negociação; acompanhar as legislações vigentes e sugerir atualiza-
ções quando solicitado, sobre PI. Atualizar a documentação da Sistemática 
Operacional – SO, o guia de referência, o regimento interno e os documentos 
de proteção; manter o relacionamento com INPI; disseminar a cultura e vanta-
gens da proteção da tecnologia; acompanhar, monitorar e construir indicado-
res da evolução, impactos e benefícios da PI na UERJ e na sociedade em geral. 

A UERJ possui três solicitações de registro de programa de computador junto 
ao INPI e sete programas com registros já concedidos. São trinta e dois pedidos 
de registros de marcas e dezessete pedidos de registros de patentes junto ao 
INPI, sendo que dez patentes estão como titular e nove como co-titular. Do 
total, um pedido foi licenciado e dez se desdobraram em pedidos internacio-
nais. Foram seis pedidos de registros de modelo de utilidade, quatro pedidos 
de registro de desenho industrial – ambos juntos ao INPI –, além de três regis-
tros de direito autoral junto à Biblioteca Nacional. 
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APOL: Software de Cadastramento e acompanhamento dos processos de 

proteção de propriedade intelectual no APOL – Sistema de Acompanhamento 
dos Processos junto ao INPI. 

Tela de apresentação das informações relativas ao procedimento de Proprie-
dade Intelectual 

 
 

Analise dos Ativos Protegidos pela UERJ no Período de 18 anos 
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Histórico de Evolução dos Pedidos de Proteção UERJ Anuais. 

 

 

 

Relatório detalhado dos ativos protegidos pela UERJ 

Pedido de patentes – nacionais 
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Pedidos de PATENTES Internacionais 

 

 
 

Pedidos de PATENTES por Unidades Acadêmicas 

 

 
 

Pedido de Programa de Computador 
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Pedido PC por Unidades Acadêmicas 

 

Pedido de Desenho industrial 

 

Pedido de DI por Unidades Acadêmicas 
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Pedido de Marcas     

 

 
 
 
 

Pedido de Marcas por Unidades Acadêmicas 
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Estruturação do Escritório de Propriedade Intelectual no 
Departamento de Inovação 

Evolução (2012 a 2015) 

 
*Dados de 2015 atualizado em (23/09/2015) 
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4. Escritório de Projetos 

Atribuições 

Identificar os projetos de inovação na UERJ e a interação com a sociedade; 
promover a interação com as incubadoras, empresa júnior e parques tecnoló-
gicos na UERJ e na sociedade; orientar e promover a prática de acompanha-
mento de projetos, contratos e parcerias; construir indicadores de evolução, 
impactos e benefícios da inovação, a partir dos projetos e atividades realizadas; 
divulgar editais de apoio ao desenvolvimento e demandas sociais; disseminar a 
cultura e vantagens da gerência de projetos; desenvolver e disseminar a meto-
dologia de gerência de projetos; promover a capacitação de gerencia de proje-
tos; promover a cultura de valoração e avaliação de riscos e a relação cus-
to/benefício e no tocante à transferência de tecnologia e o não patenteamen-
to; atualizar a documentação da Sistemática Operacional – SO, o guia de refe-
rência, o regimento interno e os documentos de gerenciamento de projetos. 

 

Projetos 
QUALITEC – QUALIFICAÇÃO DE 
NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR 

 

Objetivo: 

O projeto Qualitec – Bolsistas para as 
Unidades de Desenvolvimento Tecno-
lógico- UDTs, a nível médio e superi-
or, tem como objetivo geral propor-
cionar o aperfeiçoamento profissio-
nal e a formação acadêmica voltada 
para a utilização dos equipamentos 
incluindo-se os laboratórios de alta 
complexidade e na gestão das incu-
badoras, por meio do programa de 
qualificação específico desenvolvido 
e aplicado pela UERJ. 
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Atividades do projeto 

• Aperfeiçoamento do Sistema Qualitec para otimização da gestão do 
Projeto e das atividades dos Coordenadores das UDTs, que são gerenci-
adas por meio virtual. 

• Apuração da frequência mensal dos bolsistas Qualitec para a elaboração 
da folha de pagamento dos bolsistas, informando os desligamentos e 
inclusões dos bolsistas.  

• Capacitação em Empreendedorismo, Inovação e Gestão. 

• Prospecção dos resultados em ativos intelectuais. 

• Inter-relação e articulação das UDTs, seus produtos e serviços com a 
Sociedade, transferência e licenciamento de tecnologias. 

• Elaboração de Relatório Técnico Semestral das UDTs. 
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INDICADORES – Relatório do Segundo Semestre – Qualitec 2013 

 

TOTAL DOS INDICADORES – RELATÓRIO DO SEGUNDO SEMESTRE – 
QUALITEC 2013 
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INDICADORES – Relatório do Primeiro Semestre – QUALITEC 2013 

 

TOTAL DOS INDICADORES – RELATÓRIO DO SEGUNDO SEMESTRE – 
QUALITEC 2013 
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1º Semestre 

UDTS 

Im
pa
ct
os
 S
oc
ia
is
 

Im
pa
ct
os
 E
co
nô

m
ic
os
 

R
el
aç
ão
 C
om

 o
 M
er
ca
do

 

Pa
rc
er
ia
s 

To
ta
l d
e 
po
nt
os
 U
D
T 

To
ta
l b
ol
si
st
a 
Té
cn
ic
o 

To
ta
l b
ol
si
st
a 
M
éd
io
 

To
ta
l G

er
al
 

Cadernos de Graduação 0 1 4 3 8 11 
 

19 

Central Analítica Fernanda Coutinho  3 2 1 19 25 12 
 

37 

Centro de Desenvolvimento de Sistemas 
Java  

1 0 5 0 6 12 12 30 

Comunicação em Multimeios 4 5 8 37 54 
 

12 66 

Gesar – Grupo de Estudos Ambientais 
em Reservatórios de Hidrelétricas 

18 63 20 14 115 11 10 136 

INCUBADORA de Empresas de Base 
Tecnológica 

7 4 1 0 12 8 9 29 

Incubadora de Empresas de Design - 
ESDI 

15 13 0 12 40 
 

9 49 

IPRJ/UERJ 4 4 2 3 13 5 
 

18 

Laboratório de Biologia da Célula Endo-
telial e da Angiogênese 

3 2 0 10 15 12 12 39 

Laboratório de Biomimética – ESDI/UERJ 0 15 0 6 19 0 10 29 

Laboratório de Biorremediação e Fito-
tecnologias 

4 9 7 5 25 7 8 40 

Laboratório de Biotecnologia de Plantas 
(LABPLAN) – DBV/IBRAG  

5 8 0 44 57 12 12 81 

Laboratório de Ciência da Computação 12 8 2 3 25 9 
 

34 

Laboratório de Ciências Radiológicas 8 10 17 17 52 
 

12 64 

Laboratório de Comunicação, Cidade e 
Consumo 

4 14 1 3 22 
 

12 34 

Laboratório de Cuidados a Crianças e 
Famílias Vulneráveis  

3 5 0 2 10 
 

12 22 

Laboratório de Diagnostico por DNA 8 2 3 6 19 12 12 43 

Laboratório de Ensaios Físicos 0 0 0 6 6 12 
 

18 

Laboratório de Ensino Leonardo da Vin-
ci: Desenho, Linguagem Visual e Comu-
nicação – LEDEN LV 

0 9 0 4 13 8 
 

21 

Laboratório de Etnografia Digital 12 19 2 7 44 
 

5 49 

Laboratório de Geocronologia e Isótopos 
Radiogênicos 

4 6 3 2 15 
 

0 15 

Laboratório de Geoprocessamento - 
LAGEPRO  

4 2 2 2 10 12 12 34 

Laboratório de Geoquímica Orgânica 0 6 0 14 20 9 12 41 
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marinha 

Laboratório de Informática do Instituto 
de Matemática e Estatística 

0 24 0 1 25 0 8 33 

Laboratório de Instrumentação Biomédi-
ca 

2 3 1 0 6 0 9 15 

Laboratório de Instrumentação em Dinâ-
mica, Acústica e Vibrações. 

6 5 0 8 19 0 9 28 

Laboratório de Marcadores Moleculares 
em Plantas  

2 6 8 16 32 12 12 56 

Laboratório de Medidas para Energia 
solar 

1 0 1 2 4 5 0 9 

Laboratório de Micropropagação e Trans-
formação de Plantas  

1 6 0 5 12 12 12 36 

Laboratório de Microscopia Eletrônica de 
Varredura do Instituto de Química (LAB-
MEV) 

4 2 0 5 11 0 11 22 

Laboratório de Modelagem Multinível de 
Sistemas de Informação em Saúde 

4 3 5 11 23 
 

12 35 

Laboratório de Oceanografia Química 
(LABOQUI) 

3 4 0 12 19 
 

12 31 

Laboratório de Pesquisas Clínicas e 
Experimentais em Biologia Vascular 
(BIOVASC) 

0 5 9 6 20 6 
 

26 

Laboratório de Pós-Graduação em Ciên-
cias Computacionais - LABCCOMP 

0 6 0 1 7 9 
 

16 

Laboratório de Praticas Seguras em 
Saúde 

0 0 0 1 1 12 
 

13 

Laboratório de Processamento de Polí-
meros 

5 1 1 0 7 
 

8 15 

Laboratório de Reologia e Imagem 3 2 0 2 7 12 9 28 

Laboratório de Tecnologia da Informação 2 1 1 3 8 
 

6 14 

Laboratório de Tecnologia de Polímeros  1 9 1 0 11 9 4 24 

Laboratório de Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação 

12 1 1 10 24 
 

12 36 

Laboratório de Telessaúde 99 3 0 110 202 
 

10 212 

Laboratório Integrado de Nefrologia 0 1 0 1 2 
 

12 14 

Laboratório Multidisciplinar de Semiótica  58 13 20 6 97 10 9 116 

Lema - Laboratório Patrícia Oliva Soares 
de Experimentação e Simulação Numéri-

3 131 1 26 161 
  

161 
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ca em Transferência de Calor e Massa 

Lemec – Laboratório de Ensaios Mecâni-
cos e Metrologia  

57 11 1 13 82 
 

10 92 

Let-tektos – Laboratório de Estudos 
Tectônicos 

106 17 12 16 151 8 4 163 

Micologia Celular e Proteômica 6 8 2 6 22 
 

11 33 

Monitoria Online Móvel 1 0 6 7 14 11 
 

25 

Multilab – Laboratório Multiusuário de 
meio Ambiente e Materiais  

6 1 1 10 20 12 12 44 

Observatório de Negócios Inovadores 125 13 0 7 145 9 9 163 

Portal de Notícias - Laboratório de Edito-
ração Eletrônica 

38 130 3 4 173 
 

10 183 

Projeto SERAD 8 10 23 12 48 
 

9 57 

Projeto UERJ WEB Referência em Inova-
ções Tecnológicas para Websites 

0 2 0 1 3 12 
 

15 

Projetos Ecos Urbanos e Elos 3 3 6 12 14 
 

11 25 

SR-1 / CETREINA - Departamento de 
Estágios e Bolsas 

3 1 2104 9 2117 
 

12 2129 

Laboratório de Termodinâmica Molecular 
e Aplicada 

0 5 0 2 7 9 9 25 

Triagem de Compostos Químicos para 
Doenças Negligenciadas com Ênfase 
Farmacológica Contra a Doença de Cha-
gas. 

0 2 0 15 17 
 

12 29 

UDT - Incubadora de Empresas Sul flu-
minense  

18 11 13 14 61 11 9 81 
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Central Analítica Fernanda Couti-
nho 

4 6 2 16 28 12 
 

40 

Comunicação em Multimeios 4 3 8 17 32 
 

12 44 

Escritório de Propriedade Intelec-
tual da UERJ 

5 4 11 15 35 
 

7 42 

GESAR – GRUPO de Estudos Am-
bientais em Reservatórios de Hi-
drelétricas 

35 37 29 15 120 9 10 139 

Incubadora de Empresas de Design 
- ESDI 

1 9 0 25 35 
 

10 45 

Incubadora de Empresas Sul Flu-
minense 

128 12 17 18 175 12 10 197 

LABIFI - Laboratório de Biorreme-
diação E Fitotecnologias 

5 29 5 8 47 
 

12 59 

Laboratório de Biomimética – ES-
DI/UERJ 

1 13 1 6 21 
 

10 31 

Laboratório de Biotecnologia de 
Plantas (LABPLAN) – DBV/IBRAG 

7 7 1 51 65 9 12 86 

Laboratório de Ciência da Compu-
tação 

12 8 4 3 27 10 
 

37 

Laboratório de Ciências Radiológi-
cas (LCR) 

18 6 27 16 67 
 

8 75 

Laboratório de Comunicação, Ci-
dade E Consumo 

7 14 2 3 26 
 

12 38 

Laboratório de Cuidados a Crian-
ças e Familias Vulneráveis 

3 7 0 2 12 
 

10 22 

Laboratório de Ensaios Físicos 0 0 0 6 6 12 
 

18 

LEMEC – Laboratório de Ensaios 
Mecânicos e Metrologia 

43 10 4 13 70 
 

10 80 

Laboratório de Etnografia Digital 16 21 2 7 46 5 
 

51 

Laboratório de Geocronologia e 
Isótopos Radiogênicos 

8 4 0 3 15 
  

15 

Laboratório de Geoprocessamento 
- LAGEPRO 

7 17 3 4 31 9 10 50 

Laboratório de Informática do 
Instituto de Matemática e Estatísti-
ca DA Uerj - LABIME 

4 7 0 5 16 
 

8 24 

Laboratório de Instrumentação 3 8 1 0 12 
 

9 21 
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Biomédica 

Laboratório de Instrumentação em 
Dinâmica, Acústica e Vibrações. 

7 10 0 8 25 
 

9 34 

Laboratório de Marcadores Molecu-
lares em Plantas 

3 9 12 16 41 12 12 65 

Laboratório de Micropropagação e 
Transformação de Plantas 

1 5 0 5 11 12 12 35 

Laboratório de Modelagem Multiní-
vel de Sistemas de Informação em 
Saúde 

1 2 0 5 8 
 

12 20 

Laboratório de Oceanografia Quí-
mica (LABOQUI) 

1 4 0 14 19 
  

19 

Laboratório de Pesquisas Clínicas 
e Experimentais em Biologia Vas-
cular (BIOVASC) 

0 7 12 3 22 
 

12 34 

Laboratório de Pós-Graduação em 
Ciências Computacionais - LAB-
CCOMP 

2 3 0 4 9 9 
 

18 

Laboratório de Praticas Seguras 
em Saúde 

1 0 0 1 2 8 
 

10 

Laboratório de Radioecologia e 
Mudanças Globais 

7 7 1 26 41 12 12 65 

Laboratório de Tecnologia de Po-
límeros 

5 9 11 4 29 6 6 41 

Laboratório de Tecnologias da 
Informação e Comunicação 

122 1 2 117 242 
 

12 254 

Laboratório de Tecnologia da In-
formação 

0 10 2 4 16 
 

10 26 

Laboratório de Telessaúde 99 3 0 110 212 
 

11 223 

Laboratório de Termodinâmica 
Molecular e Aplicada 

0 5 2 3 10 10 12 32 

Laboratório Multidisciplinar de 
Semiótica 

75 19 12 7 113 10 10 133 

GESAR – LAGOM – Laboratório de 
Geoquímica Orgânica Marinha 

1 21 0 21 43 9 8 60 

LEMA - Laboratório Patrícia Oliva 
Soares de Experimentação e Simu-
lação Numérica em Transferência 
de Calor e Massa 

1 22 3 26 52 9 
 

61 

Micologia Celular e Proteômica 6 9 2 3 20 
 

9 29 
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MULTILAB – Laboratório Multiusu-
ário de Meio Ambiente e Materiais 

144 2 7 18 173 12 12 197 

Observatório de Negócios Inovado-
res 

122 18 124 10 274 
 

9 283 

Portal de Notícias - Laboratório de 
Editoração Eletrônica 54 140 4 4 202 

 
11 213 

Projeto Serad - Serviço de Proces-
samento de Dados 

8 10 23 11 52 
 

9 61 

Projetos Ecos Urbanos e ELOS 3 0 6 5 14 
 

8 22 

SR-1 / CETREINA – Departamento 
de Estágios e Bolsas 

0 2 3 3 8 12 
 

20 

SR-1 / Cetreina – Departamento de 
Estágios e Bolsas 

3 3 1174 9 1189 
 

12 1201 

Triagem de Compostos Químicos 
para Doenças Negligenciadas com 
Ênfase Farmacológica Contra a 
Doença de Chagas 

2 2 0 12 16 
 

12 28 

SR-1/Cetreina – Departamento de 
Estágios e Bolsas 

3 3 1174 9 1189 
 

12 1201 
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EMENDA DO DEPUTADO FEDERAL OTÁVIO LEITE PROJETO DE DISSEMI-
NAÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA UERJ  

Objetivo: Qualificar a comunidade acadêmica e a do entorno nas dimensões 

da inovação, da gerência de projetos, de empreendimentos, intervenções ino-
vadoras sustentáveis ao exercício da cidadania. 

Status do Projeto 

• Elaborados os Termos de Referência do Projeto de Disseminação da 
Cultura de Inovação e Empreendedorismo na UERJ (Proposta nº 
060115/2013 – SICONV) e do Projeto de Inovação e Sustentabilidade na 
UERJ (Proposta nº 029304/2014 – SICONV). 

•  Enviado em 27/08/2015, a pedido do MCTI, a Memória de Cálculo do 
Projeto de Inovação e Sustentabilidade na UERJ (Proposta nº 
029304/2014 – SICONV). 
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Folder frente 
 

 
 

Folder verso 

SECT - GOVERNANÇA 

Objetivo: 

Construir os parâmetros mínimos (indicadores) para gerenciamento de quali-
dade das redes sem fio. 

Modelo de Governança e Indicadores de Desempenho 

 

Resumo 
O projeto em tela trata da proposta de um modelo de governança para as re-
des sem fio na cidade do Rio de Janeiro com base em indicadores de desempe-
nho que permitam a certificação destas para, dentro dos limites destes indica-
dores, receberem concessão para gerenciar e manter as redes de internet sem 
fio no Projeto Estado Digital. A proposta apresenta sua justificativa na crescen-
te demanda da sociedade e na necessidade de conhecer parâmetros que pos-
sam medir a qualidade dos serviços da rede Sem Fio no Rio de Janeiro. Parcei-
ros no desenvolvimento com a UERJ são a SECT e a FAETEC, além da empresa 
contratada especializada. 
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Objetivo 

Definir os parâmetros mínimos que permitirão que a SECT/FAETEC possa anali-
sar, avaliar e auditar, num processo de gerenciamento compartilhado, os servi-
ços oferecidos pelas operadoras e/ou empresas de telecomunicações, garan-
tindo a qualidade e as características do Programa Rio Estado Digital. 

Estratégia 

Construção de indicadores de qualidade nas dimensões Gestão e Técnica e ela-
boração de questionários para medição nos cenários definidos.  

Serão realizados inicialmente 3 (três) ciclos de medições para validação dos 
indicadores, bem como um convite público as operadoras para colaboração e 
considerações sobre os indicadores construídos pelo projeto da UERJ. 

As principais medições para estudo e julgamento de valor desenvolver-se-ão 
em áreas pré-determinadas, delineando 4 (quatro) cenários com topologia e 
características populacionais específicas: 

1. Uma Comunidade. 
2. Uma Grande via. 
3. Uma Região de Cidade do Interior (ou fora da Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro). 
4. Um Grande Evento. 

 

Questionários 
 

1. Dimensão Gestão: 

Categoria 1. Atualização Tecnológica. 
• Escalabilidade 

Aspecto 1: Expansão da Rede 
Qual o nível médio de utilização dos equipamentos de rede? 
4. Menos de 50% da capacidade está sendo utilizada, alta capacidade de 
expansão. 
3. Entre 51% e 70% da capacidade está sendo utilizada, boa capacidade de 
expansão. 
2. Entre 71% e 90% da capacidade estão sendo utilizados, média capaci-
dade de expansão. 
1.  Acima de 90% da capacidade estão sendo utilizados, baixa capacidade 
de expansão. 
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Aspecto 2: Expansão de cobertura 
Qual a capacidade do crescimento da área de cobertura da rede apenas 
com aquisição de pontos de acesso? 
4. Capacidade acima de 70% de crescimento. 
3. Capacidade de até 70% de crescimento. 
2. Capacidade de até 50% de crescimento. 
1.  Não há capacidade de crescimento. 

 

Aspecto 3: Expansão de banda 
Qual a capacidade do crescimento da rede em nível de banda? 
4. Capacidade acima de 70% de crescimento. 
3. Capacidade de até 70% de crescimento. 
2. Capacidade de até 50% de crescimento. 
1.  Não há capacidade de crescimento. 

 

Aspecto 4: Expansão de serviços (Dados, voz e vídeo). 
Qual a capacidade do crescimento da rede em nível de serviço? 
4. Capacidade acima de 70% de crescimento. 
3. Capacidade de até 70% de crescimento. 
2. Capacidade de até 50% de crescimento. 
1.  Não há capacidade de crescimento. 

 

• Nível de Inovação Tecnológica 

Aspecto 1: Expertise /capacidade da Empresa para Inovação – Tecnolo-
gia Aplicada (com base nos padrões tecnológicos atuais- 802.11ac/2014)  
Qual o estágio de aderência para esta inovação? 
4. Equipamentos utilizados suportam os padrões tecnológicos mais recen-
tes sem necessidade de introdução de licenças adicionais ou hardware 
3. Equipamentos utilizados suportam os padrões tecnológicos mais recen-
tes com necessidade de introdução de licenças adicionais ou hardware 
2. Equipamentos precisam ser trocados para a utilização dos padrões tec-
nológicos mais recentes 
1. Tecnologicamente desatualizado, sem possibilidade de atualização. 

 

Aspecto 2: Expertise /capacidade da Empresa para Inovação – Serviços 
Avançados 
Qual o estágio de aderência para esta inovação? 
4. A rede está preparada para prestação de serviços adicionais como voz e 
vídeo sem necessidade de novas licenças ou hardware. 
3. A rede está preparada para prestação de serviços adicionais como voz e 
vídeo com necessidade de novas licenças ou hardware. 
2. Equipamentos precisam ser trocados para a introdução de serviços adi-
cionais como voz e vídeo 
1. Desconhece / não é possível. 
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Categoria 2. Monitoramento da Operação. 
• Análise De Risco 

Aspecto: Plano de Contingência 
Qual o nível do plano de contingência? 
4. Redundância total: Serviço, link, equipamento e atendendo aos requisi-
tos do SLA acordado. 
3. Redundância de link e mais de 75% de cobertura de projeto atendendo 
aos requisitos do SLA acordado. 
2. Recuperação de serviço conforme a SLA. 
1. Não tem plano de contingência. 

 

• Gestão de Contratos 

Aspecto: Gestão de Contratos Operacionais 
Pergunta: Como é feita a gestão dos contratos celebrados com parceiros 
e fornecedores? 
4. Há acompanhamento permanente junto à operação, independente de 
solicitação, com ação proativa junto ao parceiro e ou fornecedor. 
3. Há acompanhamento reativo somente, ou seja, só quando solicitado 
pela operação, com ação junto ao parceiro e ou fornecedor. 
2. Há ação diretamente pela operação, somente em casos críticos. 
1. Não há gestão dos contratos 

 

• Gestão de Ativos 
Aspecto: Gestão dos Ativos permanentes Operacionais  
Pergunta: Como é executada a gestão dos ativos sob a responsabilidade 
da operação? 
4. Há atualização dos registros em tempo real das mudanças ocorridas nos 
ativos, com auditorias periódicas. 
3. Os registros são atualizados quando solicitado ou nas auditorias perió-
dicas. 
2. Os registros são atualizados somente quando solicitado. 
1. Não há gestão dos ativos 
 

Categoria3. Relatórios Periódicos de Desempenho e Melhorias. 
• Estratégia da Informação 

Aspecto: Registro das informações das operações 
Pergunta: Há relatórios periódicos de desempenho e melhorias à opera-
ção? 
4. Há emissão periódica de relatórios referentes ao desempenho e even-
tos das operações, com capítulo dedicado às sugestões de melhoria. 
3. Há emissão periódica de relatórios somente em relação ao desempenho 
e eventos das operações. 
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2. A emissão de relatórios somente em relação ao desempenho e eventos 
das operações é feita somente sob demanda. 
1. Não há emissão de relatórios referentes às operações. 

 

• Periodicidade da Informação 

Aspecto: Periodicidade de emissão de relatórios operacionais 
Pergunta: Qual a frequência de emissão dos relatórios referentes às ope-
rações? 
4. Na passagem dos turnos, mensal e sob demanda. 
3. Somente mensal. 
2. Somente sob demanda. 
1. Não há emissão de relatórios referentes às operações. 

 

2. Dimensão Técnica: 

Categoria 1. Disponibilidade do serviço em rede. (Gestor da Rede) 
• 24/7 

Aspecto 1: 24/7 
Quanto tempo esse serviço fica disponível ao usuário em 24 horas por 
sete dias da semana? 
4. Igual ou superior a 95% de disponibilidade do serviço. 
3. Entre 90 e 94% de disponibilidade do serviço. 
2. Entre 85 e 89% de disponibilidade do serviço. 
1. Abaixo de 85% de disponibilidade de serviço. 

 

• Cobertura da Área Atendida (Técnico de Campo) 

Aspecto 1: Cobertura da Área Atendida 
Qual o percentual da área atendida no projeto original? 
4. Quando atingir 100%. 
3. Quando atingir 95%. 
2. Quando atingir 90%. 
1. Quando for abaixo de 90%. 

 

• Nível de Sinal do Dispositivo Final (Técnico de Campo) 

Aspecto: Nível de Sinal do Dispositivo Final 
Qual é o valor do nível de sinal identificado? 
4. Quando o nível de sinal estiver acima de -67 dBm. 
3. Quando o nível de sinal estiver entre -71 e -68 dBm. 
2. Quando o nível de sinal estiver entre -76 e -72 dBm. 
1. Quando o nível de sinal estiver abaixo de -77 dBm. 
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Categoria 2. Gerência Operacional. 
• Acordo de Nível de Serviço-SLA (Gerente de Rede) 

Aspecto 1: Tempo de mobilização 
Quanto tempo em média a equipe de manutenção levou para começar a 
atender os chamados, em determinado período, desde a abertura dos 
chamados no sistema? 
4. Atende ao determinado no SLA em mais de 95%. 
3. Atende a mais de 90 a 95% do que foi determinado no SLA. 
2. Atende de 80 a até 90% do que foi determinado no SLA. 
1. Atende a menos de 80% do estabelecido no SLA. 

 

Aspecto 2: Tempo de Recuperação  
Quanto tempo em média a equipe de manutenção levou para recuperar 
os serviços, em determinado período, desde o início dos atendimentos? 
4. Atende a mais de 95% do que foi determinado no SLA. 
3. Atende a mais de 90 até 95% do que foi determinado no SLA 
2. Atende a mais de 80 até 90% do que foi determinado no SLA. 
1. Atende a menos de 80% do estabelecido no SLA. 

 

• Capacidade da Rede (Gerente da Rede) 

Aspecto 1: Quantidades de usuários: Número de usuários que estão loga-
dos em efetiva utilização. 
Qual media de usuários logados e efetivamente utilizando o serviço nes-
te momento por access point da rede? 
4. Superior a 90% do projetado 
3. Entre 71% e 90% do valor projetado 
2. Entre 51% e 70% do valor projetado 
1. Abaixo de 50% do valor projetado 

 

Aspecto 2: Tráfego do usuário: tráfego utilizado pelo usuário. 
Pergunta: Qual media de tráfego de dados por usuário logados e efeti-
vamente utilizando o serviço neste momento na rede? 
4. Superior a 90% do projetado 
3. Entre 71% e 90% do valor projetado 
2. Entre 51% e 70% do valor projetado 
1. Abaixo de 50% do valor projetado 

 

• Controle de Acesso 
Aspecto 1: Nível de Controle de Acesso (Gestor e Técnico) 
Pergunta: Qual o nível de controle de acesso implementado na rede 
4. Autenticação do usuário por portal web com registro das informações 
suficientes para identificação do mesmo por solicitação judicial no período 
mínimo de 12 meses e aceite dos termos de utilização da rede. 
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3. Autenticação do usuário por portal web sem registro das informações 
suficientes para identificação do mesmo por solicitação judicial no período 
mínimo de 12 meses e com aceite dos termos de utilização da rede. 
2. Autenticação do usuário por portal web sem registro das informações 
suficientes para identificação do mesmo por solicitação judicial no período 
mínimo de 12 meses e sem aceite dos termos de utilização da rede. 
1.  Sem controle de acesso 

 

Aspecto 2: Controle de Conexão (Gestor da Rede) 
Pergunta: Qual o nível de controle de conexão? 
4. Controle do tempo/uso de conexão com possibilidade de desconexão 
automática. 
3. Controle do tempo/uso de conexão com possibilidade de desconexão 
manual. 
2. Controle do tempo de conexão com possibilidade de desconexão ma-
nual 
1.  Sem controle de conexão. 

 

• Monitoramento Pró-Ativo (Gestor da Rede) 

Aspecto 1: Monitoramento de equipamentos. 
Pergunta: Há monitoramento automatizado, com notificação de alerta, 
dos equipamentos da rede? 
4. O monitoramento dos equipamentos é em tempo real, fornecendo in-
formações de estado e de indicadores de atividade de todos os modelos e 
fabricantes de equipamentos da rede, com notificação de alerta. 
3. O monitoramento dos equipamentos é em tempo real, fornecendo in-
formações de estado e de indicadores de atividade, contudo havendo res-
trição quanto a modelos e fabricantes de equipamentos da rede, com no-
tificação de alerta. 
2. O monitoramento dos equipamentos é em tempo real, fornecendo so-
mente informações de estado dos equipamentos da rede. 
1. Não há monitoramento dos equipamentos 

 
Aspecto 2: Monitoramento de tráfego. 
Pergunta: Há monitoramento automatizado de tráfego na rede? 
4. O monitoramento de tráfego na rede é em tempo real, fornecendo in-
formações quantitativas e qualitativas de todos os usuários da rede. 
3. O monitoramento de tráfego na rede é em tempo real, fornecendo in-
formações quantitativas de todos os usuários da rede. 
2. O monitoramento de tráfego na rede é sob demanda, fornecendo in-
formações quantitativas de todos os usuários da rede. 
1. Não há monitoramento de tráfego na rede. 
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• Monitoramento de Interferências (Gestor da Rede) 

Aspecto 1: Identificação de ruído. 
Pergunta: A gerência de rede consegue identificar ruídos que degradem 
o serviço? 
4. Identifica o nível, o tipo e a localização da fonte do ruído. 
3. Identifica o nível e o tipo do ruído 
2. Identifica o nível do ruído 
1. Não identifica 

 
Aspecto 2: Interferência de redes 
Pergunta: A gerência de rede consegue identificar interferências que de-
gradem o serviço? 
4. 4. Identifica o nível, o tipo e a localização da fonte da interferência. 
3. Identifica o nível e o tipo da interferência 
2. Identifica o nível da interferência 
1. Não identifica 

 
• Roaming entre redes (Técnico de Campo) 

Aspecto 1: Comportamento do Roaming entre redes. 
Pergunta: Usuário consegue se conectar nas diferentes redes do progra-
ma? 
4. Automaticamente sem necessidade de reautenticar dentro de um perí-
odo mínimo estipulado 
3. Manualmente sem necessidade de reautenticar dentro de um período 
mínimo estipulado 
2. Manualmente com necessidade de reautenticação. 
1. Usuário não se conecta em outra rede 

 
• Segurança da informação (Gestor da Rede) 

 
Aspecto 1:Segurança da informação 
Pergunta: Como é tratada a segurança da informação? 
4. Há processos formais de segurança da informação aderentes às normas 
ISO 27000 e automatizados, com foco na melhoria de processos e audito-
ria periódica. 
3. Há processos formais de segurança da informação, aderentes às normas 
ISO 27000. 
2. Os processos de segurança da informação são informais. 
1. Não são praticados processos da segurança da informação. 

 

Categoria 3. Qualidade do Serviço.  
• Erros (Gestor da Rede) 
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Aspecto 1: Erro entre o dispositivo final do usuário e algum servi-
dor de referência na internet. 
Qual a quantidade de erros entre o dispositivo final do usuário e algum 
servidor de referência na internet? 
4. Quando o número de erros entre o dispositivo final do usuário e algum 
servidor de referência na internet for abaixo de 50% do valor de projeto. 
3. Quando o número de erros entre o dispositivo final do usuário e algum ser-
vidor de referência na internet atingir 70% do valor do projeto. 
2. Quando o número de erros entre o dispositivo final do usuário e algum ser-
vidor de referência na internet atingir 90% do valor de projeto 
1. Quando o número de erros entre o dispositivo final do usuário e algum ser-
vidor de referência na internet for superior a 100% do valor do projeto.·. 
Aspecto 2: Erro entre o dispositivo final do usuário e o core da rede. 
Qual a quantidade de erros entre o dispositivo final do usuário e o core 
da rede? 
4. Quando a quantidade de erros entre o dispositivo final do usuário e o 
core da rede for inferior a 50% do valor do projeto. 
3. Quando a quantidade de erros entre o dispositivo final do usuário e o 
core da rede atingir 70% do valor do projeto. 
2. Quando a quantidade de erros entre o dispositivo final do usuário e o 
core da rede atingir 90% do valor do projeto. 
1. Quando a quantidade de erros entre o dispositivo final do usuário e o 
core da rede for superior a 100% do valor do projeto. 

 
Aspecto 3: Erro na interface aérea 
Qual a quantidade de erros na interface aérea? 
4. Quando a quantidade de erros na interface aérea for inferior a 50% do 
valor do projeto. 
3. Quando a quantidade de erros na interface aérea atingir 70% do valor 
do projeto. 
2. Quando a quantidade de erros na interface aérea atingir 90% do valor 
do projeto. 
1. Quando a quantidade de erros na interface aérea for superior a 100% 
do valor do projeto. 

 
• Jitter (Gestor da Rede) 

Aspecto 1: Jitter entre o Dispositivo Final do Usuário e Algum Servidor de 
Referência na Internet. 
Qual é o Jitter entre o dispositivo final do usuário e algum servidor de re-
ferência na internet? 
4. Quando o Jitter entre o dispositivo final do usuário e algum servidor de 
referência na internet for abaixo de 50% do valor projetado. 
3. Quando o Jitter entre o dispositivo final do usuário e algum servidor de 
referência na internet atingir 70% do valor projetado. 



62                                     Relatorio de Gestão 2012-2015 
 

2. Quando o Jitter entre o dispositivo final do usuário e algum servidor de 
referência na internet atingir 90% do valor projetado. 
1. Quando o Jitter entre o dispositivo final do usuário e algum servidor de re-
ferência na internet for superior a 100% do valor projetado. 

 

Aspecto 2: Jitter Entre o Dispositivo Final do Usuário e o Core da Rede 
Qual é o Jitter entre o dispositivo final do usuário e o core da rede? 
4. Quando o Jitter entre o dispositivo final do usuário e o core da rede 
atingir 50% do valor projetado. 
3. Quando o Jitter entre o dispositivo final do usuário e o core da rede 
atingir 70% do valor projetado. 
2. Quando o Jitter entre o dispositivo final do usuário e o core da rede 
atingir 90% do valor projetado. 
1. Quando o Jitter entre o dispositivo final do usuário e o core da rede for 
superior a 100% do valor projetado. 

 

Aspecto 3: Jitter na Interface Aérea 
Qual é o Jitter na interface aérea? 
4. Quando o Jitter na interface aérea atingir 50% do valor do projeto. 
3. Quando o Jitter na interface aérea atingir 70% do valor do projeto. 
2. Quando o Jitter na interface aérea atingir 90% do valor do projeto. 
1. Quando o Jitter na interface aérea for abaixo de 100% do valor do projeto. 

 

• Latência (Gestor da Rede) 

Aspecto 1: Latência entre o dispositivo final do usuário e algum servidor 
de referência na internet 
Qual é a latência entre o dispositivo final do usuário e algum servidor de 
referência na internet? 
4. Quando a latência entre o dispositivo final do usuário e algum servidor 
de referência na internet for abaixo de 50%. 
3. Quando a latência entre o dispositivo final do usuário e algum servidor 
de referência na internet atingir 70% do valor do projeto. 
2. Quando a latência entre o dispositivo final do usuário e algum servidor 
de referência na internet atingir 90% do valor do projeto. 
1. Quando a latência entre o dispositivo final do usuário e algum servidor 
de referência na internet for superior a 100% do valor do projeto. 

 

Aspecto 2: Latência entre o dispositivo final do usuário e o core da rede 
Qual é a latência entre o dispositivo final do usuário e o core da rede? 
4. Quando a latência entre o dispositivo final do usuário e o core da rede 
atingir 50% do valor de projeto. 
3. Quando a latência entre o dispositivo final do usuário e o core da rede 
atingir 70% do valor de projeto. 
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2. Quando a latência entre o dispositivo final do usuário e o core da rede 
atingir 90% do valor de projeto. 
1. Quando a latência entre o dispositivo final do usuário e o core da rede 
for superior a 100% do valor de projeto. 

 

Aspecto 3: Latência na interface aérea 
Qual é a latência na interface aérea? 
4. Quando a latência na interface aérea for superior a 50% do valor de projeto. 
3. Quando a latência na interface aérea atingir 70% do valor de projeto. 
2. Quando a latência na interface aérea atingir 90% do valor de projeto. 
1. Quando a latência na interface aérea for superior a 100% do valor de projeto. 

 

• Perda de Pacotes (Gestor da Rede) 

Aspecto 1: Perda de pacotes entre o dispositivo final do usuário e algum 
servidor de referência na internet. 
De quanto é a perda de pacotes entre o dispositivo final do usuário e al-
gum servidor de referência na internet? 
4. Quando a perda de pacotes entre o dispositivo final do usuário e algum 
servidor de referência na internet for abaixo de 50% do valor de projeto. 
3. Quando a perda de pacotes entre o dispositivo final do usuário e algum 
servidor de referência na internet atingir 70% do valor de projeto. 
2. Quando a perda de pacotes entre o dispositivo final do usuário e algum 
servidor de referência na internet atingir 90% do valor de projeto. 
1. Quando a perda de pacotes entre o dispositivo final do usuário e algum 
servidor de referência na internet for superior a 100% do valor de projeto. 
 
Aspecto 2: Perda de pacotes entre o dispositivo final do usuário e o core 
da rede 
De quanto é a perda de pacote entre o dispositivo final do usuário e o 
core da rede? 
4. Quando a perda de pacote entre o dispositivo final do usuário e o core 
da rede for inferior a 50% do valor de projeto. 
3. Quando a perda de pacote entre o dispositivo final do usuário e o core 
da rede atingir 70% do valor de projeto. 
2. Quando a perda de pacote entre o dispositivo final do usuário e o core 
da rede atingir 90% do valor de projeto. 
1. Quando a perda de pacote entre o dispositivo final do usuário e o core 
da rede atingir for superior a 100% do valor de projeto. 

 

Aspecto 3: Perda de pacotes na interface aérea 
De quanto é a perda de pacotes na interface aérea? 
4. Quando a perda de pacote na interface aérea for inferior a 50% do valor 
de projeto. 
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3. Quando a perda de pacote na interface aérea atingir 70% do valor de 
projeto. 
2. Quando a perda de pacote na interface aérea atingir 90% do valor de 
projeto. 
1. Quando a perda de pacote na interface aérea for superior a 100% do va-
lor de projeto. 

 
• Roaming (Técnico de campo) 

Aspecto: Comportamento do Roaming dentro da mesma rede. 
Qual o efeito na rede quando o usuário está em movimento dentro da 
área de cobertura? 
4. A rede transfere de Access Point sem prejuízo ao serviço. 
3. A rede transfere com prejuízo detectável somente em serviços de voz. 
2. A rede transfere com prejuízo detectável em serviços de voz e vídeo. 
1. O usuário terá que se reconectar. 

 
• Velocidade de Transmissão (Técnico de Campo) 

Aspecto 1: Velocidade entre o dispositivo final do usuário e algum servi-
dor de referência na internet. 
Qual é a velocidade entre o dispositivo final do usuário e algum servidor 
de referência na internet? 
4. Quando a velocidade entre o dispositivo final do usuário e algum servi-
dor de referência na internet for igual ou superior a 100% do valor de pro-
jeto. 
3. Quando a velocidade entre o dispositivo final do usuário e algum servi-
dor de referência na internet for entre 81 e 99% do valor de projeto. 
2. Quando a velocidade entre o dispositivo final do usuário e algum servi-
dor de referência na internet for entre 61 e 80% do valor de projeto. 
1. Quando a velocidade entre o dispositivo final do usuário e algum servidor de 
referência na internet for igual ou inferior a 60% do valor de projeto. 

 
Aspecto 2: Velocidade entre o dispositivo final do usuário e o core da rede. 
Qual é a velocidade entre o dispositivo final do usuário e o core da rede? 
4. Quando a velocidade entre o dispositivo final do usuário e o core da re-
de for igual ou superior a 100% do valor de projeto. 
3. Quando a velocidade entre o dispositivo final do usuário e o core da re-
de for entre 81 e 99% do valor de projeto. 
2. Quando a velocidade entre o dispositivo final do usuário e o core da re-
de for entre 61 e 80% do valor de projeto. 
1. Quando a velocidade entre o dispositivo final do usuário e o core da re-
de for igual ou inferior a 60% do valor de projeto. 

 
Aspecto 3: Velocidade na interface aérea. 
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Qual é a velocidade de conexão entre o dispositivo e a interface aérea? 
4. Quando a velocidade de conexão entre o dispositivo e a interface aérea 
for igual ou superior a 100% do valor de projeto. 
3. Quando a velocidade de conexão entre o dispositivo e a interface aérea 
for entre 81 e 99% do valor de projeto. 
2. Quando a velocidade de conexão entre o dispositivo e a interface aérea 
for entre 61 e 80% do valor de projeto. 
1. Quando a velocidade de conexão entre o dispositivo e a interface aérea 
for igual ou inferior a 60% do valor de projeto. 

 
 
 
 

Carta convite para as operadoras 
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EMPRESAS JUNIORES 

Objetivo: Estimular e apoiar a disseminação da força empreendedora dos 

jovens graduandos em projeto inovador no Brasil a partir de apoio e orientação 
docente e financeiro 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Edital Empresa Junior 
2014,  conforme publicação no DOERJ 
em 28/11/2014, página 30, 1ª coluna. 
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QTR- QUALIDADE, TRANSPARÊNCIA E RESULTADOS 

Objetivo: Instalação de um processo novo de construção e acompanhamento 

de projetos, bem como a capacitação das pessoas da UERJ no gerenciamento 
de projetos. 

Atividades do projeto; Capacitação, desenvolvimento e transmissão do status 
de cada projeto para os concursados efetivos da UERJ em cada setor de desen-
volvimento que recebeu bolsista QTR. 

Número de bolsistas: 11 
Remuneração: Bolsas de R$ 1.200,00 e R$ 1.000,00 
Setores atendidos: DAF, SR-2, SRH, DINFO, REDE SIRIUS (somente até 8/2014), 
INOVUERJ e DCI. 
Nível de Satisfação Neste Trabalho 

 

 

 

• Análise e Levantamento de requisitos; 

• Desenvolvimento e Modelagem de sistemas;  

• Descrição e elaboração de casos de uso; 

• Esboço de telas; 

• Criação, manutenção e atualização de páginas web; 

• Criação de projetos gráficos para material de divulgação; 

• Construção dos diagramas de classe; 
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• Elaboração de guia de atividade e modelos de dados; 

• Elaboração de cursos de capacitação para Java e Javascript; 

• Especificação do modelo de importação/exportação de resultado; 

• Planejamento, preparação de ambiente e Instalação de servidores.  

• Manutenção de aplicações, servidores e Suporte a equipamentos. 

•  Edição multimídia, Manutenção, modificação do sistema de avaliação 
sava3, criação do Módulo de Informação Gerencial - MIG. 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

• Criação de protótipo do sistema com algumas funcionalidades; 

• Especificação dos módulos: Cadastro Básico e Concurso do Projeto 
“Modelo de Gestão de Pessoas”; 

• Melhoria das capacidades de desenvolvimento da equipe; 

• Facilidade de acesso às informações; 

• A documentação proposta está praticamente finalizada e o cronograma 
apresentado para as usuárias está em dia; 

• Instalação de servidores Linux para a otimização das aplicações; 

• Bom funcionamento dos serviços já existentes mantendo um uptime 
nas aplicações de uso exterior e interior ao DAF; 

• Criação de novas aplicações para agilizar processos. 

• Implantação do MIG no departamento, viabilização de avaliações com o 
Sava3. 

VALOR AGREGADO DESTE PROJETO PARA O BOLSISTA 

• Ampliação do conhecimento das atividades desenvolvidas pela Superin-
tendência de Recursos Humanos da UERJ 

• Aprimoramento da utilização de ferramentas para modelagem de sis-
temas 

• Possibilidade de trabalhar com equipe cujos colaboradores possuem 
habilidades, aptidões e conhecimento variados. 

• Expansão de conhecimentos como analista de sistema 

• Acréscimo da remuneração. 

• Grande aprendizado para formação profissional. 
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• Aquisição de conhecimentos a respeito da modelagem através da UML 

• Observação sobre como ocorrem os processos de modelagem 

• Utilização de ferramentas específicas (EA)  

• Experiência de trabalho em equipe. 

• Aprendizado e experiência de metodologias de análise de sistemas e 
aprendizado de técnicas de ensino. 

• Troca de experiências e metodologias de análise de sistemas;  

• Entendimento do padrão institucional de documentação de sistemas; 

• Troca de tecnologias (Enterprise Architect); 

• Intercâmbio de força de trabalho. 

• Melhoria do desenvolvimento web ao trabalhar com ajax, jquery, e o 
codeigniter além da linguagem PHP. 

• Utilização de padrões de projetos. 

• Aprendizado da linguagem de orientação a objetos. 

• Aquisição de conhecimentos práticos na manutenção de servidores e de 
aplicações. 

• Interação com uma equipe mista em um ambiente diversificado. 

• Identificação de problemas pertinentes ás atividades assim como achar 
soluções rápidas e eficazes para esses problemas. 

• Aprendizado profissional e conhecimento de metodologias de gerenci-
amento e avaliação. 

 
Bolsista QTR 

1 Diogo Rogério Maurilio Lima Inovuerj 

2 Lais Siqueira Salgado SRH 

3 Lucas Pedro Nable SRH 

4 Luciano Geronimo Lisboa SERAD 

5 Luiz Pereira Mendonça DINFO 

6 Marcela Soares Coelho SRH 

7 Philippe Martins Maia DAF 

8 Raphael Nogueira Campos SERAD 

9 Renan de Medeiro Godois DINFO 

10 Rodrigo Gonçalves Goulart DINFO 

11 Leandro de S. L. Chernicharo SIRIUS 
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SAVA3 

 

Objetivo: Modela e roteiriza a elaboração de sistema de avaliação e constru-

ção de indicadores de uma organização, projeto, setor ou pessoa. 

MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS - MGP 

Objetivo: O projeto de gestão de pessoas desenvolvido em parceria com a 

SRH, DINFO e DAF, busca inserir na Universidade uma nova cultura de integra-
ção de atividades, saindo do modelo departamental para o modelo institucio-
nal orientado para resultados. 
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ECONOMIA CRIATIVA 

Objetivo: Identificar os projetos da UERJ com potencialidades na área, para 

parceria com a Sociedade. 
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INMETRO 

Objetivo: Visitas técnicas para o corpo docente e discente da UERJ e certifica-

ção dos laboratórios de pesquisa. 

Atividade: Palestras e 01 visita técnica da UERJ ao Inmetro em Xerém. 

INPI 

Objetivo: Fortalecer a cultura da inovação, de Propriedade Industrial (PI) e da 

transferência de tecnologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
e promover, por meio desta parceria, a sua disseminação no Estado do Rio de 
Janeiro. 

Atividade: Reativado com novo cronograma e realização de cursos de Proprie-
dade Intelectual no INPI 

BNDES 

Objetivo: Construir portfólio UERJ com os produtos e serviços das empresas 

incubadas, empresas juniores e UDTs. 

Atividade: Foi feito o cadastramento da UERJ como fornecedor para o BNDES 
para que as Empresas da Sociedade possam utilizar as UDTS e Incubadoras da 
UERJ como prestadoras de serviços. 

RA – RESIDENCIA ACADÊMICA 

Objetivo: O objetivo geral do Projeto RA - de Residência Acadêmica é a inte-

gração dos alunos de graduação no Processo de Fazer. O exercício ON THE JOB, 
aprender fazendo, participante de projetos de desenvolvimento da UERJ nas 
suas áreas de conhecimento.  

Objetivos Específicos 

Qualificar a comunidade acadêmica, especificamente, os estagiários nos níveis 
de extensão, Iniciação científica, Iniciação a Inovação Tecnológica, e o estágio 
interno com aplicação prática de atuação nas áreas de seus cursos. 

Difundir conhecimento técnico – científico aplicado a cada área.  

Potencializar a formação profissional com o setor de trabalho nas empresas e 
organizações parceiras da UERJ. 
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Promover a integração com as Incubadoras e as Empresas Incubadas, Empresas 
start ups, empresas Juniores e empreendedores individuais. 

Disseminar a cultura de inovação, empreendedorismo e propriedade intelectu-
al promovendo o trabalho e renda com Visão e Futuro e Flexibilidade de para-
digmas. 

Promover o início do exercício da profissão, com experiência no Fazer, Ser, Li-
derar, dentro dos Valores Éticos e Morais. 

CONCURSO DE TÉCNICOS 

Objetivo: Realizar um concurso público de nível técnico visando preencher 

vagas para o laboratório da UERJ. 

Projeto RODADA DE ATIVO INTELECTUAL – RAI 

Objetivo: Identificar as potencialidades dos resultados dos projetos desen-

volvidos na UERJ por professores, pesquisadores e técnicos, com ou sem parce-
rias de alunos e/ou comunidade externa, que possam e/ ou devam ser protegi-
dos tais como: Programas de computador, topografia de circuitos, obras inte-
lectuais tais como livros, desenhos, mapas, processos, marcas, indicações geo-
gráficas, objetos de patente e modelo de utilidade, entre outros. 

Metodologia 

Reunião de identificação dos tipos de resultados e processos de proteção. 
Fase 0: Convite 
 Prospectos no estacionamento, circular para as unidades, sites, e-mail e 
Facebook. 
Fase 1: Agendamentos  
 Nome, matrícula, e-mail, telefone e data escolhida; exigir confirmação. 
Fazer lista de espera. 
Fase 2: Relatório de projetos 
Fase 3: Procedimentos de proteção 
Fase 4: Relatório Final 
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Circular 
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Convite 

 

Sistema RAI - Agendamento Eletrônico 
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EDITAL UNIFICADO DE INCUBADORAS 

Na articulação e Missão do InovUerj constam a orientação e apoio às Incubado-
ras da UERJ e como primeira atividade foi elaborado o Edital Único de Incuba-
ção da UERJ. 

Cada Incubadora, evidentemente, teve suas especificidades construídas e se-
guidas com o apoio gerencial do InovUerj articulado com a PGUERJ. 
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Projeto IPTR – Indicadores de Inovação, Prospecção de Trabalho e Ren-
da. 

Apoio IPTR- 2ª Rodada 

Objetivo: O objetivo do estudo é construir uma série histórica com o segundo 

ciclo da pesquisa de “Diagnóstico Situacional”, dirigidas à comunidade respon-
dendo à questão: “Quais as vocações e mudanças ocorridas na localidade de 
modo a gerar sustentabilidade com a criação de trabalho e renda”. 

Objeto de Estudo 

O processo avaliativo tem como objeto de estudo 250 famílias da região.  

Definição clara da abordagem na avaliação. A abordagem é estratégica 

e técnica de conquista e com apresentação das possibilidades de desenvolvi-
mento e parcerias na região.  

Nível de consciência e participação dos envolvidos. A participação e 

cooperação das lideranças locais conscientes dos benefícios dos resultados são 
fatores decisivos para o alcance dos objetivos. Circunstâncias da Avaliação - 
Momento Comunidade da Maré O momento de fim de ano, 2010, na região 
apresenta todas as facilidades, considerando a recente instalação do programa 
Estado Digital, com a Av.Brasil Digital que leva a todos da comunidade a Inter-
net sem fio gratuita. Também o primeiro curso, de web design, já realizado 
pela Universidade levou às pessoas uma visão de possibilidades de futuro e 
mudanças, com a geração de expectativas positivas para o futuro.  

Sujeitos da Pesquisa 

Os sujeitos diretos da pesquisa se manifestam em três grupos distintos, todos 
com igual relevância: 

Os jovens, que veem na profissionalização, uma inclusão social e para o merca-
do de trabalho; 

As famílias que veem esta possibilidade como uma questão de sustentabilida-
de, renda e desenvolvimento pessoal. 

Os profissionais da comunidade que percebem uma chance de aprimoramento 
profissional e aporte de mão de obra mais qualificada. 

Consideramos “sujeitos - indiretos” da pesquisa, aqueles que, em parte ou no 
todo, sofrem os impactos e benefícios do desenvolvimento social, intelectual e 
profissional das pessoas da comunidade. 
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Universo e Amostra 

O universo do projeto é a Comunidade da Maré, com cerca de 200.000 habi-
tantes, um subconjunto de 9500 pessoas, que compõem a Comunidade do 
Timbau. Nesta comunidade foi construída uma amostra de 250 famílias com 
cerca de 1000 pessoas entrevistadas. 

Consideração da hipótese de o programa/projeto/atividade ser inova-
dor, ainda que não cumpra inicialmente seus objetivos.  

Neste momento, muitos projetos semelhantes ocorrem na cidade do Rio de 
Janeiro, com as Unidades Pacificadoras da Secretária de Segurança e a parceria 
com a Firjan. Contudo, ainda é único o tratamento de identificar vocações em 
comunidades de baixa renda, não pacificadas e a realização de intervenção 
para o trabalho e renda. A questão diferencial, por exemplo, da pesquisa do 
IBGE, é a imagem do futuro. A proposta do IBGE, em sua missão é a fotografia 
do Brasil de hoje. O projeto IPTR tem a missão de prospectar as possibilidades 
do Brasil de amanhã. 

O tempo da existência do projeto e o período escolhido para a avaliação. 

O projeto teve início com a implantação do programa Estado Digital em 2009 e 
o processo avaliativo ocorreu no período de setembro a dezembro de 2010.  

Tradução operacional dos impactos observados. 

Os benefícios deste estudo são o desenvolvimento social, profissional e intelec-
tual das pessoas da comunidade, com a inclusão social de mais pessoas, e o 
crescimento sócio econômico da região. 

Pré-difusão do processo. 

Todo o processo e seus procedimentos foram organizados em parcerias com as 
lideranças locais e sua completa divulgação. Foram utilizados os meios de co-
municação da comunidade como a rádio maré e toda a mídia local.  

Dimensões da Pesquisa, categorias de análise e indicadores. 

Os Aspectos Gerais do Estudo de Caso foram identificados em três dimensões: 
População, espaço geográfico e lideranças. 

• A População estudada foi de 250 famílias, com cerca de quatro pessoas 
por família, nenhuma grávida, um terço de aposentados. 

• O Espaço Geográfico é na periferia da cidade, mas próximo ao centro e 
muito próximo do anel viário de entrada e saída da cidade e na direção 
do centro. 
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• As Lideranças identificadas foram partícipes do processo, como a Asso-
ciação de Moradores, a Rádio local, o Museu e uma Empresa de infor-
mática localizada na comunidade.  

• Os Aspectos Específicos do Estudo de Caso foram construídos em dez 
dimensões: Moradia; Trabalho; Renda; Meio Transporte; Meios de Co-
municação; Computador; Escolaridade; Conhecimentos / Habilidades; 
Participação Social e Saúde. 
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Questionário 2º Ciclo IPTR 
 

1. Qual a situação legal do imóvel? 
(   ) Pessoas com casa Própria  
(   ) Pessoas com casa alugada  
(   ) Pessoas com casa cedida ou arrendada.     
(   ) Pessoas com casa de amigos, parentes ou outro. 
 
2. Qual o tempo de moradia da família neste local? 
(   ) Mais de 15 anos.  
(   ) De 7 a 15 anos.  
(   ) De 3 e 6 anos  
(   ) Menos de 3 anos. 
 
3. Qual a situação da construção? 
(   ) Casa Pronta  
(   ) Em acabamento  
(   ) Está iniciando a obra.  
(   ) Está paralisada a Obra. 
 
4. Qual o tipo de cobertura da moradia? 
(   ) Laje  
(   ) Telha de zinco  
(   ) Plástico/lona  
(   ) outra 
 
5. Qual o local e/ou tipo de abastecimento de água? 
(   ) Abastecimento de água dentro de casa pela rede pública.  
(   ) Abastecimento de água fora de casa em poço e/ou nascente  
(   ) Abastecimento de água fora de casa em carro pipa 
(   ) Outro 
 
6. Qual o tipo de tratamento da água? 
(   ) Água Filtrada.  
(   ) Água Fervida.  
(   ) Cloração  
(   ) Água sem tratamento. 
 
7. Qual o tipo de iluminação? 
(   ) Iluminação com relógio próprio  
(   ) Iluminação com relógio comunitário  
(   ) Iluminação sem relógio  
(   ) Iluminação de lampião/outra 
 
8. Qual o tipo de escoamento sanitário? 
(   ) Tratamento do esgoto com fossa séptica  
(   ) Tratamento do esgoto com fossa rudimentar  
(   ) Tratamento do esgoto a céu aberto  
(   ) Outro 
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9. Qual o destino do lixo da família? 
(   ) Tem Coleta de lixo  
(   ) Lixo é queimado  
(   ) Lixo é enterrado  
(   ) Lixo é jogado a céu aberto/outro. 
 
10. Qual o acesso ao serviço de correio? 
(   ) Serviço de Correio entrega a suas correspondências na residência  
(   ) Serviço de Correio no bairro de entrega e recebimento  
(   ) Serviço de Correio no bairro só para postagem.  
(   ) Sem nenhum tipo de Serviço de Correio. 
 
11. Qual o número de pessoas residentes? 
(   ) Até 4 pessoas  
(   ) De 5 a 7 pessoas  
(   ) De 8 a 10 pessoas  
(   ) Mais de 10 pessoas 
 
12. Qual o número de pessoas idosas na família? 
(   ) Nenhum idoso  
(   ) De 1 a 3 pessoas idosas  
(   ) Mais de 4 a 6 pessoas idosas  
(   ) Mais de 7 pessoas idosas 
 
13. Qual o número de pessoas residentes grávidas? 
(   ) Nenhuma grávida  
(   ) De 1 a 3 gravidas  
(   ) De 4 a 7 grávidas  
(   ) Mais de 7 grávidas 
 
14. Qual o número de pessoas residentes deficiente? 
(   ) Nenhum  
(   ) De 1 a 3  
(   ) De 4 a 7  
(   ) mais de 7 
 
15. Qual o modelo de trabalho da família? 
(   ) Negócio Próprio legalizado e com empregados  
(   ) Negócio próprio legalizado sozinho (sem empregado) – microempreendedor 
(   ) Negócio próprio sem legalização ou sem parceiros 
(   ) Sem negocio próprio 
 
16. Qual a situação do emprego? 
(   ) Tem carteira assinada  
(   ) Aposentados  
(   ) Trabalham sem carteira assinada.  
(   ) Estão desempregados. 
17. Qual a situação dos menores de 14 anos? 
(   ) Menores de 14 anos que trabalham e estudam  
(   ) Menores de 14 anos que estudam  
(   ) Menores de 14 anos que trabalham e não estudam  
(   ) Menores de 14 anos que não trabalham e não estudam ou não tem menores de 14 anos 
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18. Qual a faixa dos ganhos mensais? 
(   ) Faixa dos ganhos mensais Recebem entre R$2000 e R$3000.  
(   ) Faixa dos ganhos mensais recebem entre R$1000 e R$2000  
(   ) Faixa dos ganhos mensais recebem entre R$500 e R$1000  
(   ) Faixa dos ganhos mensais Recebem menos de R$500 
 
19. Qual o tipo de transporte de propriedade da família? 
(   ) Possui carro.  
(   ) Possui moto.  
(   ) Possui bicicleta.  
(   ) Não possui nenhum veículo. 
 
20. Qual o tipo de transporte usados pelas pessoas da família? 
(   ) Meios de transporte utilizados com maior frequência: Carro.  
(   ) Meios de transporte utilizados com maior frequência: Ônibus.  
(   ) Meios de transporte utilizados com maior frequência: Bicicleta.  
() Meios de transporte utilizados com maior frequência: Transporte Alternativo. 
 
21. Qual o tipo de meio de comunicação usado pelas pessoas da família? 
(   ) Internet  
(   ) TV e rádio  
(   ) Jornal e revistas  
(   ) Conversas 
 
22. Como é usado o computador pela família? 
(   ) Em casa  
(   ) na escola  
(   ) Uso do computador e no trabalho  
(   ) Não usa computador 
 
23. Qual o grau de instrução da família? 
(   ) Superior completo  
(   ) O Ensino Médio/técnico.  
(   ) Ensino fundamental completo  
(   ) O 1º segmento do Ensino até o 5º ano do Ensino ou Não  alfabetizado 
(   ) Mestrado / Doutorado 
 
24. Quais os conhecimentos e habilidades da família? 
(   ) corte e costura; culinária; manicure e cabelereira.  
(   ) informática  
(   ) artesanato e trabalhos manuais  
(   ) construção civil 
(   ) outros  
25. Qual a participação em cursos e/ ou grupos comunitários? 
(   ) Frequenta curso de ação social  
(   ) Frequenta curso de geração de renda  
(   ) Participa de grupos comunitários  
(   ) Não Participa de grupos comunitários 
 
26. Qual o tipo de auxílio recebido? 
(   ) Não recebem nenhum tipo de auxílio 
(   ) Auxílios Financeiros fornecidos pelo governo: 
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• Bolsa família • Bolsa Família • Fome Zero 
• Programa de Atenção a Pessoa Idosa–API 
• Beneficio de Prestação Continuada–BPC 
• Programa de Atenção Integral à família–PAIF 
(   ) Auxílios Financeiros fornecidos pelo governo: 
• Agente Jovem • Bolsa Escola • Bolsa Alimentação 
• Bolsa Criança Cidadã–PETI 
• Programa de Atenção de Criança de 0 a 6 anos–PAC 
• Programa de Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes–SENTINELA 
(   ) Auxílios Financeiros fornecidos pelo governo: 
• Programa de Atenção às Pessoas Portadoras de Deficiência Física – PPD 
• Leão XIII • LOAS/BPC • Previdência Rural 
• PRONAF • PROGER • Outro 
• Nenhum  
 
27. As pessoas da família precisam de que tipo de cuidados especiais? 
(   ) Não necessitem de Cuidados Especiais.  
(   ) Cuidados Especiais por deficiência  
(   ) Cuidados por apresentarem problemas de saúde  
(   ) Cuidados Especiais por idade. 
 
28. Qual o tempo de emprego no período de 2012 a 2015? 
(   ) Perdeu emprego, arrumou emprego ou abriu um negócio.  
(   ) Arrumou emprego ou Abriu um novo negócio  
(   ) Faliu e arrumou emprego  
(   ) Está sem emprego. 
 
29. Qual o tempo de auxilio doença? 
(   ) Não entrou em auxílio doença  
(   ) Entrou e saiu do auxílio doença  
(   ) Entrou e permanece em auxílio doença  
(   ) Estava e permanece em auxílio doença 
 
30. Qual o tempo de beneficio social? 
(   ) Não entrou em benefício social  
(   ) Entrou e saiu do benefício social  
(   ) Entrou e permanece em benefício social  
(   ) Estava e permanece em benefício social 
 
31. Qual o acesso à cultura e entretenimento? 
(   ) cinema (   ) baile  (   ) show 
(   ) teatro (   ) música (   ) outros 
 
32. Considerações: 
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PROJETO PARA CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICOS DE LABORATORIO 
DA UERJ 2014 

Com base nos estudos dos últimos quatro anos, o projeto de concurso de téc-
nicos de laboratório foi elaborado para ser realizado neste ano de 2014 e com 
a convocação de candidatos para 2015. 

O projeto tem o objetivo de atender as necessidades dos laboratórios e setores 
específicos de estudos e analises laboratoriais nas várias áreas do conhecimen-
to na Universidade. 

A justificativa se comprova com base nas demandas percebidas nos projetos de 
bolsa de técnico de laboratório – TECLAC - realizados em 2010/2011/2012, on-
de um levantamento, inscrição, parceria de acordo com a Faetec, promoveu 
uma seleção de 80 bolsistas Faetec para os laboratórios da UERJ. No ano se-
guinte o Projeto Qualitec 2013 alavancou a demanda para também o nível su-
perior e em conjunto com o Estudo realizado pela Professora Georgina, Dire-
tora de Centro, em 2012/2013 identificou toda a demanda reprimida das Uni-
dades Acadêmicas da UERJ. Todos estes dados somaram-se as bolsas do Proje-
to Proatec da SR2.  

Neste sentido pode-se elencar um número substantivo de laboratórios e Uni-
dades com grande necessidade percebida, com bolsistas por cerca de quatro 
anos seguidos, o que confere legitimidade a realização do Concurso. O Magnífi-
co Reitor autorizou 96 vagas de concurso de técnico, sendo 48 para a área da 
saúde e 48 para área tecnológica, com algumas destas vagas que atendem a 
ambas as áreas, como Libras, Comunicação e contabilidade. 

O Modelo de banca foi idealizado diferentemente, de modo a atender todos os 
conteúdos e áreas identificadas, com um comitê Gestor, secretária executiva e 
os conteudistas, nas pontas do processo com conhecimento de conteúdo ne-
cessário para os laboratórios. 

As vagas foram identificadas com o diploma de Técnico em acordo com o MEC, 
área de atuação no laboratório e perfil de conhecimento técnico necessário. 

Os conteudistas responsáveis pela elaboração das provas foram indicados pela 
área competente. 

Somente após todo este processo seguirá o procedimento legal de concurso 
desenvolvido pela SRH. 
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MODELO DE BANCA DE CONCURSO 

Atores e Funções: 

Atores 

Comitê Gestor – formado por cinco profissionais, das várias áreas do conheci-
mento, indicados pela Sub- Reitora da SR2. 

Secretário Executivo – profissional da UERJ (SRH ou SR2) 

Professores conteudistas – professores especialistas em cada área do concurso. 

Funções: 

Comitê Gestor: 

Reunir com a equipe de concurso da SRH para formatar datas, infraestrutura 
logística, horários, locais, etc.. 

Elaborar conteúdo (programa e bibliografia), identificar professores (dois por 
área) que construam as questões. 

Cuidar da integração, coordenação, edital, publicação e ações demandadas 
pelo concurso. 

Secretário Executivo: 

Cuidar de toda a documentação, termo de sigilo, termo de parentesco, atas, 
relatórios e demais documentos pertinentes à realização do concurso e inte-
gração com a equipe da SRH. 

Professores conteudistas: 

Elaborar as questões, gabarito, correção e disponibilizar-se para eventuais 
ações de recurso.       
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5. Palestras, Cursos, Workshops 2014-2015 

OBJETIVO: Realizar cursos, eventos e workshops para a comunidade acadêmica 
e externa. 
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Tipo de 
Evento 

Titulo Data 
Carga 
horaria 

Curso Excel Básico-Intermediário 10/06/2015 20 

Curso Gerenciamento de Projetos 21/07/2015 20 

Curso R - Software Estatístico 19/06/2015 20 

Oficina Cadeia de Suprimento através da gamificação 15/07/2015 2 

Oficina Corpo e Mente - De onde vem a criatividade 13/07/2015 2 

Oficina Corpo e Mente - Linguagem corporal 20/07/2015 2 

Oficina Corpo e Mente - Saber ouvir 27/07/2015 2 

Oficina Corpo e Mente - Sala de descompressão 06/07/2015 2 

Palestra Avaliação de Conformidade 23/07/2015 2 

Palestra Busca Prévia 02/07/2015 2 

Palestra Canvas 30/06/2015 2 

Palestra Coaching para Desenvolvimento de Performance 08/07/2015 2 

Palestra Colaboração 09/06/2015 2 

Palestra Criatividade e Inovação 07/07/2015 2 

Palestra Direito Autoral e Inovação 11/06/2015 2 

Palestra Economia Colaborativa - Inovação e emergência de outros vínculos sociais 01/07/2015 2 

Palestra Empreendedorismo 10/06/2015 2 

Palestra Implicações Sociais da Tecnologia da Informação 23/07/2015 2 

Palestra O diferencial do cooperativismo 16/07/2015 2 

Palestra Propriedade Intelectual 30/06/2015 2 

Palestra Rede Sirius 30/06/2015 2 

Palestra Sistema de Informação em Saúde 15/07/2015 2 

Palestra Tecnologia e Inovação em Bitcoins e Moedas Digitais: cenários, perspectivas 
e desafios. 

23/07/2015 2 

  Total ==� 100 
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Histórico de Cursos 
 

 

 

 

 

 

 

  

ANO QUANT. 

2012 6 

2013 21 

2014 13 

2015 25 
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Cursos de Capacitação de 2012 – LATESI / LACIPI 
 

Título do Curso: Excel Básico (Turma 1) 

Período de Realização: 13/03/2012 a 12/04/2012 (terças e quintas). 

Objetivo: Capacitar alunos para o uso do Excel. 

Professor: Leo. 

Setor Responsável: SRH / InovUerj 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 16h/turma única. 

Impactos Ambientais: Integração entre Academia, sociedade e mercado de trabalho. 

Impactos Sociais: Melhoria na atuação profissional. 

Impactos Econômicos: Com uma Universidade com um capital humano melhor estruturado, mais inte-
grado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inúmeros recursos 
tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma economia de gastos, no que 

tange à economia de papel, tinta, materiais diversos, energia e tempo. 

Comercialização: Não há 
 

Título do Curso: Power Point. 

Período de Realização: 12/03/2012 a 23/03/2012. 

Objetivo: Capacitar alunos para o uso do Power Point. 

Professor: Leo. 

Setor Responsável: SRH / InovUerj 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 6h 

Impactos Ambientais: Integração entre Academia, sociedade e mercado de trabalho. 

Impactos Sociais: Melhoria na atuação profissional. 

Impactos Econômicos: 

Com uma Universidade com um capital humano melhor estruturado, mais inte-
grado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inúmeros recursos 
tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma economia de gastos, no que 

tange à economia de papel, tinta, materiais diversos, energia e tempo. 

Comercialização: Não há 

Título do Curso: Excel Básico (Turma 2). 

Período de Realização: 22/05/2012 a 05/07/2012 (terças e quintas). 

Objetivo: Capacitar o aluno para o uso do Excel. 

Professor: Sheila/ Leo. 

Setor Responsável: SRH / InovUerj 

Avaliação: SRH (SIM). 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 24h/turma única. 

Impactos Ambientais: Integração entre Academia, sociedade e mercado de trabalho. 

Impactos Sociais: Melhoria na atuação profissional. 

Impactos Econômicos: 
Com uma Universidade com um capital humano melhor estruturado, mais inte-
grado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inúmeros recursos 
tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma economia de gastos. 

Comercialização: Não há 
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Título do Curso: Curso de Capacitação Em Propriedade Intelectual para Bibliotecários. 

Período de Realização: 13/06/2012 a 15/06/2012. 

Objetivo: 
Apresentar os mecanismos de proteção intelectual, com ênfase no uso da PI 
como fonte de informação e no processamento técnico de mate- riais de infor-

mação em PI. 

Professor: Funcionários do INPI. 

Setor Responsável: InovUerj / Latesi / INPI 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 13h. 

Impactos Ambientais: Integração entre Academia, sociedade e mercado de trabalho. 

Impactos Sociais: Melhoria na atuação profissional. 

Impactos Econômicos: 
Com uma Universidade com um capital humano melhor estruturado, mais inte-
grado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inúmeros recursos 

tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma economia de gastos. 

Comercialização: Não há 
 

Título do Curso: Curso de Internet – SRH 

Período de Realização: 18 de junho a 24 de agosto. 

Horário: 14h ás 16h 

Objetivo: Capacitação para o uso das ferramentas da Internet 

Professor: Leo e Priscilla 

Setor Responsável: InovUerj 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 20h/ turma única. 

Impactos Ambientais: Integração entre Academia, sociedade e mercado de trabalho. 

Impactos Sociais: Melhoria na atuação profissional. 

Impactos Econômicos: Com uma Universidade com um capital humano melhor estruturado, mais inte-
grado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inúmeros recursos 

tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma economia de gastos. 

Comercialização: Não há 
 

Título do Curso: Montagem e manutenção de computadores. 

Período de Realização: 05/09 a 05/12 

Objetivo: 

Preparar os alunos a entender e analisar funcionamento dos computa- dores, e 
assim ter condições de chegar a soluções de problemas, evitando o máximo 

possível a condenação de hardware. Objetiva também, formar profissionais com 
esse diferencial. 

Setor Responsável: SRH / InovUerj 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 60h/ turma única. 

Impactos Ambientais: Integração entre Academia, sociedade e mercado de trabalho. 

Impactos Sociais: Melhoria na atuação profissional. 

Impactos Econômicos: 

Com uma Universidade com um capital humano melhor estruturado, mais inte-
grado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inúmeros recursos 
tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma economia de gastos, no que 

tange à economia de papel, tinta, materiais diversos, energia e tempo. 

Comercialização: Não há 
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Cursos de Capacitação de 2013 – LATESI / LACIPI 
 

Título do Curso: Tecnologias Web 

Período de Realização: De 07/10 a 16/10 

Objetivo: 
Trazer uma visão geral das tecnologias cliente que são utilizadas atualmente na 
web, incluindo a construção de interfaces ricas com uso da biblioteca jQuery UI. 

Professor: Denis Gonçalves Cople 

Setor Responsável: SRH / InovUerj 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 15h. 

Impactos Ambientais: Integração entre Academia, sociedade e mercado de trabalho. 

Impactos Sociais: Melhoria na atuação profissional. 

Impactos Econômicos: Com uma Universidade com um capital humano melhor estruturado, mais inte-
grado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inúmeros recursos 
tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma economia de gastos, no que 

tange à economia de papel, tinta, materiais diversos, energia e tempo. 

Comercialização: Não há 

 
Título do Curso: Java Básico 

Período de Realização: De 06/08 a 29/09 

Objetivo: Aplicar os conhecimentos básicos de Orientação a Objetos e de linguagem Java 
na Programação. 

 Rodrigo Dacome 

Setor Responsável: SRH / InovUerj 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 30h/ turma única. 

Impactos Ambientais: Integração entre Academia, sociedade e mercado de trabalho. 

Impactos Sociais: Melhoria na atuação profissional. 

Impactos Econômicos: Com uma Universidade com um capital humano melhor estruturado, mais inte-
grado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inúmeros recursos 

tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma economia de gastos. 

Comercialização: Não há 

 
Título do Curso: MS - Project 

Período de Realização: Dias 22/08 e 29/08 

Objetivo: Capacitar o aluno para o uso do MS - Project. 

Professor: Claudio Quartaroli 

Setor Responsável: SRH / InovUerj 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 16h / turma única. 

Impactos Ambientais: Integração entre Academia, sociedade e mercado de trabalho. 

Impactos Sociais: Melhoria na atuação profissional. 

Impactos Econômicos: Com uma Universidade com um capital humano melhor estruturado, mais inte-
grado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inúmeros recursos 
tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma economia de gastos, no que 

tange à economia de papel, tinta, materiais diversos, energia e tempo. 

Comercialização: Não há 
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Palestra - Propriedade Intelectual Outubro/2014 

Palestrante: Dr. José Carlos Vaz e Dias 

Objetivo: Apresentar os conceitos de Propriedade Intelectual e vigente para 
proteção de ativos no meio acadêmico e pesquisas. 

 

 

 

 

56%
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ADEQUAÇÃO DA DISCIPLINA À 
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TRABALHO
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0% 0%

ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DA 
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EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

56%
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ATENDIMENTO ÀS EXPECTATIVAS 
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22%

45%

33%

0%

EXEMPLOS DE DINÂMICAS

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

56%33%

11% 0%

ESTRATÉGIA DE ENSINO
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78%

22%

0% 0%

PARTE TEÓRICA / CONTEÚDO

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

67%

33%

0% 0%

APRESENTAÇÃO / DIDÁTICA

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

44%

56%

0% 0%

CRESCIMENTO INDIVIDUAL E 
PROFISSIONAL

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

44%

56%

0% 0%

SATISFAÇÃO E APRENDIZADO

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR
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Workshop Junho/2015 

Curso de JAVA  

Professor: Luiz Octavio Godoy 

Objetivo: - Nivelar os conceitos básicos de Java, JSF e JPA 

Propriedade intelectual  

Palestrante: Dr. José Carlos Vaz e Dias 

Objetivo: Apresentar os conceitos de Propriedade Intelectual e vigente para 
proteção de ativos no meio acadêmico e pesquisas 
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Busca Prévia - Outubro/2015  

Palestrante: Fábio Nascimento 

Objetivo: - Importância da Busca Prévia; procedimentos, bancos internacionais 
e nacionais.  

 

67%

33% 0% 0%

ADEQUAÇÃO DA DISCIPLINA À 
REALIDADE DO MERCADO DE 

TRABALHO

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

67%

33%
0% 0%

ATENDIMENTO ÀS EXPECTATIVAS 
DO PARTICIPANTE

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR



98                                     Relatorio de Gestão 2012-2015 
 

 

 

 

 

 

 

67%

33%
0% 0%

ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DA 
DISCIPLINA

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

67%

33%

0% 0%

ESTRATÉGIA DE ENSINO

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

67%

33%

0% 0%

EXEMPLOS DE DINÂMICAS

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

67%

33%

0% 0%

PARTE TEÓRICA / CONTEÚDO

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

67%

33%

0% 0%

APRESENTAÇÃO / DIDÁTICA

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

67%

33%
0%

0%

ABERTURA PARA DISCUSSÃO

EXCELENTE MUITO BOM

BOM REGULAR

67%

33%
0% 0%

CRESCIMENTO INDIVIDUAL E 
PROFISSIONAL

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

67%

33%

0% 0%SATISFAÇÃO E APRENDIZADO

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR



        Relatorio de Gestão 2012 - 2015                                      99 
 

Busca Prévia - Maio / 2014 

Fábio Nascimento 
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Direito Autoral e Inovação  

Profa. Dra. Marinilza Bruno de Carvalho 

Objetivo: Apresentar os conceitos de Propriedade Intelectual do Direito Auto-
ral, Lei de Inovação, parcerias na Pós-Graduação e desenvolvimento de pesqui-
sa. 
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Economia Criativa 

CRISTINA LOHMANN COURI – FIRJAN – 20/10/2014 
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Mapas Mentais 

Palestrantes: Lorena Albuquerque e Rafael Pimenta 

Objetivo: – Discussão das novas metodologias e ferramentas de desenho, inte-
gração e capilaridade de atividades, processos e projetos. 
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Canvas 

Palestrantes: Claudio Quartaroli 
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Diferencial do Cooperativismo 

Palestrantes: PALESTRANTE: DR. RONALDO GAUDIO 16/07/2015 
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Sistema de Informação em Saúde 15/07/2015 

Palestrante: Prof. Marcelo Fornazin 
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Avaliação da Conformidade 

Palestrante: Professora Ruth - Inmetro 

Objetivo: Apresentar conceitos e procedimentos da Avaliação da conformidade 
Inmetro e na Sociedade. 

Redes Colaborativas 

Palestrante: Prof. Antônio Carlos de Azevedo Ritto - UERJ 

Objetivo: Apresentar o Cenário atual das metodologias exige um trabalho de 
equipe, consequência dos novos conceitos de rede e colaboração. 

Gestão do Conhecimento 

Palestrante: Prof.ª. Anna Hoffmann 

Objetivo: Discussão e constituição dos modelos de Gestão do Conhecimento. 
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6. Eventos 

Seminário de Inovação para Gestores da UERJ: 17/09/2013 

OBJETIVO: O Seminário de Inovação para Gestores da UERJ tem como esco-
po articular, disseminar e prospectar o modelo de gestão inovadora nas uni-
dades acadêmicas e administrativas da UERJ. Cada diretoria apresentará sua 
proposta de gestão para o período de 2013 – 2015. 

IMPACTOS SOCIAIS: Conforme a Universidade se integra de uma forma cada 
vez mais cooperativa e inovadora, a população acadêmica e a sociedade co-
mo um todo podem usufruir de uma Universidade mais ágil e que cumpre 
com maior qualidade a sua missão organizacional. 

IMPACTOS ECONÔMICOS: Com uma Universidade melhor estruturada, mais 
integrada e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inúmeros re-
cursos tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma economia de gastos, 
no que tange à economia de papel, tinta, materiais diversos, energia e tem-
po. 

IMPACTOS AMBIENTAIS: Com a aquisição de novas tecnologias, mais inte-
gração entre as unidades e a busca pela integração dos sistemas, haverá di-
minuição do gasto de papel, tinta e energia, o que contribuirá para uma me-
lhor preservação do meio ambiente. 

PARCERIAS: SR - 1, SR - 2, SR - 3, CETREINA, COMUNS, AUDIN, DINFO, DAF, 
Prefeitura, SRH, SIRIUS, DIPLAN, HUPE, SUP - SAÚDE, DESSAÚDE, CBI, CTC, 
CCS, CEH, ESDI, FAF, DIR, EDU, FEBF, FCM, ENF, FGEL, FAOC, ODO, CAP, 
IBRAG, IEFD, IFCH, FIS, ILE, IME, CEMPRE, PSI, Observatório de Inovação, 
UNATI, DSEA, SECON, PPC, NESA, DCARH, SERAP e DEARH. 
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Prof.ª Monica Heilbron (SR-2), Prof.ª Marinilza (Deptº Inovação), Prof.ª Regina Henriques (SR-3) 
e Prof.ª Maria Luiza (Representante da SR-1. 
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Plateia 
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Drª. Elaine Pereira – Superintendente da SRH 
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Prof.ª Maria Teresa – Diretora da Diretoria de Administração Financeira – DAF 
 
 
 

 

Prof.ª Lucia – Diretora da Diretoria de Informática - DINFO 
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Workshop de Metodologia para Construção de Processos Avaliativos no 
programa nas ondas do ambiente da Secretaria Estadual de Ambiente - 
SEA 

DATA DE REALIZAÇÃO: 27/11/2013 

OBJETIVO: Formar uma cultura ambiental, criar intervenções de aprimora- 
mento, melhorias, transparência e legitimação, onde nos instrumentos de 
medida e julgamento de valor são considerados o grau de subjetividade da 
equipe e os perfis dos avaliadores e dos avaliados. 
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V Workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação – WCTI 

Mesa de abertura com apresentação do Secretário Executivo do MCTI – Dr. Luis Antonio Elias  
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5º WCTI – com o tema A UNIVERSIDADE e a Inovação - a Hélice Tríplice, arti-
culação da Academia, Governo e Sociedade vem com o amadurecimento das 
edições anteriores, estruturado em torno de dois eixos, as realizações exitosas 
desenvolvidas em 2012 na UERJ e as parcerias e colaborações para produção e 
implantação de Inovação envolvendo SECTEC, SEDEIS, FAPERJ, INPI e Prefeitu-
ras, comprometidas com Inovação no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Patrocinadores: FAPERJ, CNPQ, FIRJAN e SEBRAE. 
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Mesa de Abertura 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palestrante Kyp Garlang 
 
 
 
 
 
 
 
Palestrante Jorge Ávila 
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Apresentação do Reitor –  
Ricardo Vieiralves de Castro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação de Beatriz 

 Amorim – OMPI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Dias e Representantes do 
Cluster Automotivo de Resende 
 
Palestrantes: Eduardo Chaves - Diretor 
Industrial da Peugeot, Luiz Carlos Rizo 
– Gerente Industrial da AETHRA e 
Marcos Paluello – Gerente Geral da 
Peugeot. 
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O papel do Sistema FIRJAN/IEL no desenvolvimento da cultura empreendedora 
nas universidades e empresas - Palestrante: Daniela Balogh - FIRJAN / IEL-RJ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Mesa de abertura do 2º Dia do Evento – 07/11/2013 
Mesa de Debate em Saúde 
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INCT-INOFAR: Rede Brasileira para Desenho, Descoberta e Desenvolvimento de Medicamentos 
Palestrante: Marco Aurélio Martins. 
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Concessão de Patentes na Área de Biotecnologia no Brasil Palestrante: Claudia Magioli  
 
 

 
 

Acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional Associado Palestrante: Thiago 
Augusto Zeidan Vilela de Araújo 
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Inovação tecnológica em alimentação e nutrição: O fundamental, o invisível, o supérfluo. 
Palestrante: Dr. Fabio Gomes – INCA 

 
 

 
 

Inovação, saúde e universidade Palestrante: Marcio Falci 

  



124                                     Relatorio de Gestão 2012-2015 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Residência em Medicina de Família e Comunidade - SMS Rio de Janeiro Fomento à Pesquisa 

Científica no Estado do Rio de Janeiro 
Palestrante: Jerson Lima Silva 

 

 

  



        Relatorio de Gestão 2012 - 2015                                      125 
 

AVALIAÇÕES V WCTI 

  

  
 

  
 

  
 

  



126                                     Relatorio de Gestão 2012-2015 
 

VI Workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação 2014 
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Palestra Dr. Oswaldo Moura Brasil 

 

  
 

  
Palestra Dr. Paulo Niemeyer 
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Palestra Dr. Paulo Niemeyer 
 
 
 
 

 
 

Palestra Alberto Besser - Firjan 
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VII Workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação 2015 

Avaliação – Saúde 

 

 

 
 

 
 

 
  

49%

40%

7% 5%

NÍVEL DE INOVAÇÃO DO WORKSHOP

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

65%

33%

2% 0%

ESPAÇO FÍSICO E ORGANIZAÇÃO

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

51%
23%

19%
7%

ABERTURA PARA DISCUSSÃO

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

54%37%

7% 2%

ADEQUAÇÃO À REALIDADE

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

51%
40%

7% 2%

ATENDIMENTO ÀS EXPECTATIVAS 
DO PARTICIPANTE

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR
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46%
40%

12% 2%

ATENDIMENTO ÀS EXPECTATIVAS 
DO PARTICPANTE

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

51%
40%

7% 2%

ATENDIMENTO ÀS EXPECTATIVAS 
DO PARTICIPANTE

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

49%

35%

14% 2%

SATISFAÇÃO E APRENDIZADO

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

60%
28%

12% 0%

APRESENTAÇÃO / DIDÁTICA

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

35%

42%

21% 2%

CRESCIMENTO INDIVIDUAL E 
PROFISSIONAL

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR

56%
35%

9% 0%

PARTE TEÓRICA / CONTEÚDO

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR
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IV Seminário de Gerenciamento de Projetos 

DATA DE REALIZAÇÃO: 04/11/2013 

OBJETIVO: O Seminário de Gerenciamento de Projetos é uma das ações da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro para disseminar e desenvolver as 
melhores práticas em gerenciamento de projetos. Em 2013 foi realizada sua 
4ª edição, no dia 04 de Novembro de 2013. A iniciativa acontece anualmen-
te. A cada edição, o Seminário chama atenção pela qualidade do público, 
formado por profissionais de grandes empresas com atuação nacional e in-
ternacional. O tema do evento deste ano foi "Gestão de Projetos: Inovação e 
Motivação". Este encontro possibilitou uma intensa troca de experiências 
com profissionais que se destacam na área, bem como a discussão sobre me-
lhores práticas, tendências em gerenciamento de projetos e a análise de ca-
sos reais, vivenciados por importantes organizações. 

Palestras: 

• "Case Centro de Operações Rio" - Arthur Szabo 
• "Competências movem o Sucesso... do Gerente e dos Projetos" - Lélio 

Varella. 
• "Administração por Portfólio de Projetos organizados pela Corrente 

Crítica da Teoria das Restrições" - Marcelo Johanson de Souza 
• Cooperativismo - Adelson Novaes 
• "Planejamento Projeto Rio 2016" - Patricia Vasconcellos/ Fabia Car-

valho Diretora de Planejamento da Rio 2016/ Gerente do Escritório 
de Projetos Rio 2016 
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Banner do Evento 

 
 

 
Patrocinadores 
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Site de inscrição e divulgação 

 
 

 
Palestra IBM – Case do Centro de Operações RIO 
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Palestra EMBRAER – Marcelo Johanson de Souza 
 

 
 

Palestra EMBRAER – Marcelo Johanson de Souza 
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EXCELEN
TE

19%

MUITO 
BOM
52%

BOM 
29%

REGULAR
0%

ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS
DO SEMINÁRIO
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V Seminário De Gerenciamento de Projetos 
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Avaliação do Evento 

 

 

 

 

1% 1%

58%

40%

CARGA HORÁRIA PRATICADA

RUIM REGULAR BOM ÓTIMO

67%

33%

SOBRE O MBA EM GESTÃO DE 
PROJETOS, GESTÃO DE NEGÓCIOS 
E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SIM NÃO

0% 8%

57%

35%

ADEQUAÇÃO DO CONTEÚDO AOS 
OBJETIVOS

RUIM REGULAR BOM ÓTIMO

0% 5%

48%
47%

CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS 
PROPOSTOS

RUIM REGULAR BOM ÓTIMO

19%

15%

19%11%

23%

13%

0% SOBRE OS CURSOS DE EXTENSÃO

GERENCIAMENTO DE PROJETOS

GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM MICROSOFT
PROJECT 2013
GERENCIAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS

1%

12%

55%

32%

NÍVEL DE VALOR AGREGADO PARA 
O SEU TRABALHO

RUIM REGULAR BOM ÓTIMO

0% 1%

35%

64%

CLAREZA NA APRESENTAÇÃO DAS 
IDEIAS

RUIM REGULAR BOM ÓTIMO
0% 9%

43%

48%

LOCAL DO EVENTO (INSTALAÇÕES)

RUIM REGULAR BOM ÓTIMO
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Palestrantes: 
 

 

 

Desejo de Obter Informações  

  

  

  

0% 1%

29%

70%

CONHECIMENTO DEMONSTRADO SOBRE O ASSUNTO

RUIM REGULAR BOM ÓTIMO

86%

14%

SOBRE AS FORMAÇÕES DISPONÍVEIS

SIM NÃO

67%

33%

SOBRE O MBA EM GESTÃO DE 
PROJETOS, GESTÃO DE NEGÓCIOS E 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SIM NÃO

0%

1%

35%

64%

CLAREZA NA APRESENTAÇÃO DAS 
IDEIAS

RUIM REGULAR BOM ÓTIMO

19%

15%

19%11%

23%

13%
0%SOBRE OS CURSOS DE EXTENSÃO

GERENCIAMENTO DE PROJETOS

GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM
MICROSOFT PROJECT 2013
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Uerj Sem Muros 2013 

DATA DE REALIZAÇÃO: De 23/09/2013 à 27/09/2013 

OBJETIVO: É um grande evento que mobiliza toda a Universidade em prol de 
um objetivo comum: apresentar à sociedade a produção acadêmica realizada 
nas diversas áreas de conhecimento, envolvendo ensino, pesquisa, extensão e 
cultura. Nesse sentido, a participação da comunidade é fundamental. 

Banner apresentado pelos alunos no desenvolvimento dos projetos ao longo 
dos anos de 2012 e 2013 como bolsistas de iniciação cientifica, inovação tecno-
lógica e extensão. Os banners foram apresentados em pôster e através de 
apresentação oral 
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UERJ Sem Muros 2014 

Objetivo: Obter reconhecimento dos projetos acadêmicos em desenvolvi-

mento com vistas à obtenção de parcerias e recursos. 

Atividade: Com base no Projeto de Resi-
dência Acadêmica, que orienta os alunos 
estagiários, foram feitas todas as apre-
sentações de resultados alcançados pe-
los projetos dos alunos no evento da 
UERJ SEM MUROS 2014. 
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7. Participação e Colaboração 

Palestra Faculdade De Psicologia Da UERJ Sobre Inovação e Empreen-
dedorismo 

DATA DE REALIZAÇÃO: 14/05/2013 

Objetivo: Disseminar a cultura da Inovação e do Empreendedorismo 

IMPACTOS SOCIAIS: Articular, disseminar e prospectar o modelo de gestão 
inovadora. 

IMPACTOS ECONÔMICOS: Estamos na era do conhecimento, onde nossa mai-
or riqueza é a informação e que será mais bem sucedido quem souber utilizar 
esta informação da melhor maneira possível, dentro dos conceitos morais de 
ética e lisura. 

IMPACTOS AMBIENTAIS: Com a aquisição de novas tecnologias, mais integra-
ção entre as unidades e a busca pela integração dos sistemas, haverá diminui-
ção do gasto de papel, tinta e energia, o que contribuirá para uma melhor 
preservação do meio ambiente. 

Reunião De Conselho Diretor - Repict 

DATA DE REALIZAÇÃO: 03/05/2013 

OBJETIVO: A reunião possibilita o compartilhamento de recursos e o aprimo-
ramento dos processos de gestão por meio de estudos, projetos e ações con-
juntas. 

Sescoop- Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito 

DATA DE REALIZAÇÃO: 31/10/2013 

OBJETIVO: DISSEMINAR A CULTURA DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO 

III Workshop Em Engenharia Química 

DATA DE REALIZAÇÃO: 02/10/2013 

OBJETIVO: Inovação Tecnológica e os Procedimentos para uma Patente 

  



148                                     Relatorio de Gestão 2012-2015 
 

Lançamento Do Edital Startup 

DATA DE REALIZAÇÃO: 
04/10/2013 

OBJETIVO: Apresentar a importân-
cia da inovação aos alunos, trazendo 
detalhes de como o mercado irá ab-
sorver e avaliar estas empresas, 
quais as diretrizes a serem buscadas 
e como percorrer o caminho para 
que elas se consolidem. 

 

 

 

 

NOME: SEMINÁRIO BRASIL: CIÊN-
CIA, DESENVOLVIMENTO E SUS-
TENTABILIDADE 

DATA DE REALIZAÇÃO: 21 e 
22/11/2013 

OBJETIVO: Discutir o crescimento 
econômico, diferença entre 
BRICK´S, dificuldades na qualifica-
ção quanto à necessidade de atua-
lização e inovação de mercado 
mundial, abrangendo o retorno do 
Projeto Ciência Sem Fronteiras. 
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SECCT – REUNIÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RESENDE 

DATA DE REALIZAÇÃO: 11/09/2013 

OBJETIVO: A reunião possibilita o compartilhamento de recursos e o aprimo-
ramento dos processos de gestão por meio de estudos, projetos e ações con-
juntas. 

Reunião de trabalho dia 26/09/2013 

Assunto: Elaboração de Projeto para submissão da Chamada MCTI/CNPq Nº 
61/2013 - Apoio a Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas. 

Presentes: Prof.ª. Marinilza Carvalho (InovUerj), Mariana Pacheco (SECT), 
Cristina Macedo (InovUerj), Cristiane Reis (InovUerj), Prof. Jacques Fernandes 
(FAT) e Prof. Henrique Rocha (Coordenador da Incubadora da UERJ / Resen-
de). 

A reunião foi realizada com o objetivo de propor os critérios para elaboração 
de projeto com vistas ao referido edital, visando à instalação do Parque Tec-
nológico no Campus da UERJ em Resende. 

Foi definido que o título do Projeto será “Parque Tecnológico Sul- Fluminense 
da UERJ/Resende”, considerando que essa região congrega indústrias auto-
mobilísticas, a UERJ – que já tem um trabalho voltado para Parque, por meio 
do CEDIT – e os atuais parceiros, constituindo-se em um mercado promissor. 

A SECT já apoia esse tipo de iniciativa através do Sistema Fluminense de Par-
ques Tecnológicos. 

Conforme o disposto no referido edital, a equipe do projeto foi forma-
da por integrantes da FAT, InovUerj e SECT, e que cada equipe será composta 
com as seguintes categorias: 

• Aluno – os Professores Jacques e Marinilza definirão o quantitativo e 
indicarão os alunos participantes; 

• Colaborador – SECT, SEBRAE, FIRJAN, Prefeitura de Resende e Clus-
ter Automobilístico, composto por Peugeot, Nissan, MAN, Michelin, 
Suspensys, entre outros. O professor Henrique informou que o Clu-
ster existe como fórum de discussão dentro da FIRJAN com a parti-
cipação destas empresas. 

• Pesquisador / UERJ / Maracanã – Prof.ª. Marinilza, Prof. Ritto, Cristi-
na Macedo e Prof. Cláudio Quartaroli. 



150                                     Relatorio de Gestão 2012-2015 
 

• Pesquisador / UERJ / Resende – Professor Jacques e outros a serem 
informados; 

• Técnico – Prof.ª. Sheila Perlingeiro e Cristiane Reis. 

Considerando que o prazo de encaminhamento do edital expirará em 
07/10/2013, ficou combinado o envio das tarefas abaixo relacionadas até 
30/09/2013, para que a Professora Marinilza providencie a compilação dos 
dados e os ajustes no conteúdo. 

Professor Jacques enviará os dados da Prefeitura de Resende e da Secretaria 
de Indústria. 

Professor Henrique vai indicar três empresas de consultoria para prospectar 
mercado de demanda futura. Também pegará dados com o spin off da Incu-
badora de Resende (Walter), que vem trabalhando inovação tecnológica da 
Região (Metodologia). 

Dilza irá enviar o histórico (justificativa). 

Mariana fará resumo sobre o Sistema Fluminense de Parques Tecnológicos, 
providenciará o Edital de Qualificação para Parque Tecnológico, evidenciando 
o porquê de se ter EVTE (Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica) e envia-
rá modelo de carta de apoio/adesão. Também ficou de pegar os nomes indi-
cados para representar o SEBRAE. 

Prof.ª. Marinilza fará o cronograma de atividade e escreverá o projeto. Tam-
bém obterá informações sobre os nomes indicados para representar a FIRJAN. 

A metodologia aplicada abrangerá as seguintes ações: 

• Elaborar o diagnóstico situacional com os dados observados na regi-
ão pela UERJ, Prefeitura e pelas organizações locais; 

• Construir critérios preliminares para elaboração do EVTE; 
• Contratar empresa especializada para pesquisa e execução do EVTE; 
• Analisar os resultados, validação, documentação e recomendações. 

O EVTE será a base conceitual para legitimação de um futuro Edital UERJ para 
Parque Tecnológico. O fechamento do projeto foi agendado para o dia 
02/10/2013, às 09 horas. 
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NOME: REINC 

DATA DE REALIZAÇÃO: 
06/08/2013 

OBJETIVO: Estimular o inter-
câmbio de conhecimentos e o 
aumento da capacidade de 
ação e de realização das incu-
badoras de empresas, polos 
tecnológicos e parques tecno-
lógicos sediados no Rio de Ja-
neiro. 

DADOS QUANTITATIVOS: 

A REINC conta com 15 incubadoras associadas que, juntas, compõem cenário 
de mais de 170 empreendimentos vinculados e 103 graduados ou associados. 

IMPACTOS SOCIAIS: Incentivo ao desenvolvimento e a criação de Incubadoras 
de Empresas, Polos e Parques Tecnológicos no Estado do Rio de Janeiro, por 
meio do intercâmbio de conhecimentos, do estímulo à qualificação, do fomen-
to e apoio aos estudos e trabalhos afins por parte das instituições associadas. 

PARCERIAS: São participantes da REINC: Incubadora da Fundação Bio-Rio; In-
cubadora de Empresas Tecnológicas do CEFET/RJ; Incubadora de Empresas da 
COPPE/UFRJ; Incubadora de Empresas de Design da ESDI/UERJ; Experimental 
AD\Venture; Incubadora do INT- Instituto Nacional de Tecnologia; INEAGRO - 
Incubadora de Em- presas de Base Tecnológica em Agronegócios da UFRRJ; 
Incubadora de Empresas do INMETRO- Instituto Nacional de Metrologia; Incu-
badora de Empresas do Instituto Politécnico da UERJ Nova Friburgo; Incubado-
ra de Empresas de Base Tecnológica do LNCC – Laboratório Nacional de Ciência 
da Computação, em Petrópolis; Incubadora Phoenix de Empresas da UERJ/RJ; 
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares ITCP / COPPE / UFRJ; Incu-
badora de Empresas Sul Fluminense do Campus Regional UERJ - Resende; Incu-
badoras Tecnológica, Cultural e Social do Instituto Gênesis da PUC-Rio; Tec 
Campos - Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Campos dos Goyta-
cazes. 
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NOME: INNOVATION DAY 
 

 

DATA DE REALIZAÇÃO: 15 e 16/10/2013 
 

Objetivo: Adquirir conhecimento de inovação aplicada no dia a dia das em-
presas, baseado no conceito de que o aprendizado se forma com a troca de 
ideias e experiências entre as pessoas em um processo de construção contí-
nuo para a geração de boas ideias, conexões e inovações. 

Seminário INPI Sobre As Dificuldades E Desafios da PI. 
 

 

DATA DE REALIZAÇÃO: 27/02/2013 
 

Objetivo: apresentação do Departamento de Inovação e os gargalos no pro-
cesso de proteção. 
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O Consulado Geral da República Argen-

tina 

tem o agrado de convidar aos Senhores 

a participar da 

I Missão de Vinculação Tecnológica e 

Inovação Pública- Privada no Brasil nos 

dias 27 e 28 de novembro de 2013 

PROGRAMA: 

27 de Novembro 

09h30min h- Seminário de abertura so-

bre Inovação Tecnológica (será oferecido 

café da manha) 

12h00min – Coquetel 

13h30minh - Início das Rodas de Negó-

cios 

Local: Consulado Argentino, Praia de 

Botafogo 228, Sobreloja 201 28 de No-

vembro. 

Visitas das empresas argentinas a em-

presas locais e polos tecnológicos. 

Em anexo perfis das empresas argenti-

nas participantes. 

Solicitamos confirmar a presença devi-

do ao número restrito de vagas. 

Para maiores informações:  

comercialrio@mrecic.gov.ar ou 

pelo tel.3850-8184/83/81) 

Seminário Processo De Inovação Da Faperj 

DATA DE REALIZAÇÃO: 28/05/2013 

Objetivo: Representar oficialmente a UERJ 

I Missão De Vinculação Tecnológica E Inovação Pública- Privada No Bra-
sil 

DATA DE REALIZAÇÃO: 27 E 28 /11/2013 

Objetivo: Fortalecer os mecanis-
mos em áreas de articulação públi-
co - privadas em cooperação com 
parceiros em potencial, a fim de 
desenvolver a transferência de 
tecnologia, projetos de investimen-
to e parcerias comerciais, e alter-
nativas que promovam o desenvol-
vimento econômico da rede de 
produção argentina. Cooperação 
com parceiros em potencial, a fim 
de desenvolver a transferência de 
tecnologia, projetos de investimen-
to e parcerias comerciais, e alter-
nativas que promovam o desenvol-
vimento econômico da rede de 
produção argentina. 
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Palestra em Macaé 

Objetivo: Justificar o ensino superior no município de Macaé 

 
 

 

 

XXIII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de 
Empresas 

 

 
DATA DE REALIZAÇÃO: 14 e 17 de outubro de 2013 
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Objetivo: Apresentar a atuação e desenvolvimento de parques tecnológicos 
e incubadoras de empresas, capacitação em minicurso e palestras, aprofun-
dando conhecimento e trocas de experiências com outras universidades e 
instituições de pesquisa no aprimoramento destas estruturas como um meio 
de inovação e promoção de empreendedorismo inovador. Especificamente, 
em 2013, os focos foram as soluções e inovações destas estruturas para a vi-
da nos centros urbanos, com o tema principal “Parques Científicos Modelan-
do Novas Cidades”. Entre os temas vistos estão o apoio e fomento aos ambi-
entes de inovação no Brasil, avaliação de resultados de investimentos em 
inovação e empreendedorismo. 
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Seminário de qualidade 

DATA DE REALIZAÇÃO: 09 e 10 Setembro 2013 

DESCRIÇÃO: É uma parceria entre a UERJ e a Secretária de Desenvolvimento 
Econômico Energia Indústria e Serviços (SEDEIS) que visa realizar um minicurso 
de Gestão da Qualidade com o objetivo de propor estudo de casos como, por 
exemplo, de oficinas com gargalos na gerência de equipe e projetos e na ges-
tão do nível de qualidade dos serviços e produtos desenvolvidos. O minicurso 
tem como público alvo empresas juniores e seus orientadores, incubadoras e 
suas empresas incubadas e Diretorias Administrativas da UERJ. 

 

Prof.ª Claudia De Luca – SEDEIS 

 

 
Prof. Bergamini – SEDEIS 
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Avaliações preenchidas pelos participantes: 
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Palestra sobre corrente crítica em gerenciamento de projetos para os 
alunos do MBA em tecnologia da informação, gestão de negócios e pro-
jetos. 

DATA DE REALIZAÇÃO: 03/10/2013 

Gerenciamento de projetos da cadeia crítica (CCPM) é um método de planeja-
mento e gestão de projetos que coloca a ênfase principal sobre os recursos 
necessários para executar as tarefas do projeto. Ele foi desenvolvido por Eliya-
hu M. Goldratt. 

 
Palestra sobre corrente crítica 

Palestrante: Júlio Manhães – Gerente do Centro de Controle da Petrobras 
 

XVI rede de propriedade intelectual e comercialização de tecnologia - 
Repict 

DATA DE REALIZAÇÃO: 12/09/2013 e 13/09/2013 

Objetivo: Promover a disseminação da cultura da propriedade intelectual e 
apoiar a formulação de políticas e a implementação de ações estratégicas 
destinadas à proteção, valoração e comercialização do conhecimento gera-
do em universidades, centros de pesquisa, instituições tecnológicas e em-
presas. 

IMPACTOS SOCIAIS: Aprimoramento das atividades de sensibilização, ori-
entação e capacitação em propriedade intelectual e comercialização de 
tecnologia. 

IMPACTOS ECONÔMICOS: Fomento a várias instituições em seu funciona- 
mento em sinergia, formando multiplicadores e consolidando a implanta-
ção de estruturas formais de apoio à proteção, valorização e comercializa-
ção da propriedade intelectual gerada no país. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS: Interação e articulação com organismos nacionais 
e internacionais dedicados a esses temas. 

 
IV workshop de empreendedorismo 

Descrição: Os 10 passos para uma empresa de alto impacto 

DATA DE REALIZAÇÃO: 04/12/2013, com o Dr. Maurício Calazans, sócio funda-
dor da Neotrip Brasil. 

Objetivo: Disseminar os conceitos da metodologia Canvas reflexões, erros e 
acertos de médias e grandes empresas do Brasil e do mundo. O Business Model 
Generation, mais conhecido como Canvas, é uma ferramenta de gerenciamen-
to estratégico, que permite desenvolver e esboçar modelos de negócio novos 
ou existentes. 

É um mapa visual pré-formatado contendo nove blocos do modelo de negó-
cios. O Business Model Canvas foi inicialmente proposto por Alexander Oster-
walder baseado no seu trabalho anterior sobre Business Model Ontology. 
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Workshop de Empreendedorismo – Mauricio Calazans, Daniela Longoboucco e Prof.ª. Marinilza 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

DESCRIÇÃO: A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2013, realizada 
no período de 21 a 27 de outubro de 2013, teve como tema principal “Ciên-
cia, Saúde e Esporte”, considerando a realização dos grandes eventos espor-
tivos mundiais que o Brasil sediará – Copa do Mundo (2014), Jogos Olímpicos 
(2016) e Jogos Paraolímpicos (2016) – colocando o país no centro das aten-
ções do esporte mundial. 

O tema foi escolhido com o intuito de aproveitar o momento propício desses 
eventos, que despertam grande interesse do público e da mídia, para organizar 
e estimular atividades que promovam o engajamento da população, em especi-
al das crianças e dos jovens, com destaque para os aspectos científicos, educa-
cionais e de saúde envolvidos nas atividades esportivas. 

 

 



164                                     Relatorio de Gestão 2012-2015 
 

 

 
 

Dr. Paulo Gallo – Chefe do Setor de Reprodução Humana do HUPE 
 
 

 
 

Faculdade de Enfermagem – Doação de Sangue 
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Diretora do Deptº de Inovação, Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia e Sub-Reitora de 
Pós Graduação e Pesquisa. 

Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia – Dr. Gustavo Reis Ferreira 
 

 
 
 
 
 

Kit distribuído pelo InovUerj na 
SNCT 
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Seminário de Meio Ambiente 
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Encontro Empreendedorismo Clube Lojista 
 

 

Empreendedor Cetreina 
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Seminários Faperj  

Participação do InovUerj no Seminário sobre o perfil e o potencial inovador da 
indústria fluminense. O evento, foi organizado pelo Núcleo de Estudos em Polí-
ticas Públicas para Inovação (Neppi), aconteceu na última quarta-feira, 4 de 
novembro. 

Encontros FAPERJ, evento promovido pelo Núcleo de Estudos em Políticas Pú-
blicas para Inovação (Neppi), da Fundação, e que aconteceu, na sede da agên-
cia.  

Estiveram presentes o presidente da FAPERJ, Augusto C. Raupp, o subsecretá-
rio de Educação Profissional e Ensino Superior da Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-RJ), Tande Vieira, além de especialis-
tas da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP/MCTI); da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal Fluminense (UFF); Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Conselho Estadual de Educação; Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Clube de Engenharia; Instituto 
Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa; Instituto Nacional de Me-
trologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro); Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); Instituto Jardim Botânico do Rio de Ja-
neiro, além do corpo técnico da FAPERJ. 

A pesquisa de Renata La Rove-
re foi apresentada e discutida 
no dia 14/10 a 5ª edição ma-
peia a oferta e a demanda por 
capacitação profissional dos 
setores-chave da indústria 
fluminense, a partir das prin-
cipais concentrações econô-
micas do estado. A análise das 
regiões seguiu a divisão pro-
posta pelo Mapa da Ciência:  

Renata La Rovere 

Região Metropolitana (que inclui a capital), Centro-Sul Fluminense, Norte e 
Noroeste, e Baixadas Litorâneas e Região Serrana. Segundo a economista, a 
intenção do levantamento era cruzar a oferta de cursos com a demanda de 
capacitação nessas regiões e, assim, lançar o debate de como melhorar a quali-
ficação da mão de obra local disponível para a indústria e avançar na política de 
criação de parques tecnológicos e incubadores como ambientes de inovação e 
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fixação de profissionais de excelência. E no dia 04/11 teve como palestrante 
convidado o economista e professor associado da Universidade Federal Flumi-
nense (UFF), Jorge Britto.  

De acordo com Britto, a análise em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), mostrou como 
a indústria fluminense evoluiu nos últimos 17 anos – de 1996 a 2013 –, puxada 
pelo boom da indústria extrativa, de petróleo e gás, e por um crescimento rela-
tivamente constante da indústria de transformação. Mas essa expansão não se 
refletiu de forma mais efetiva em um aumento nos investimentos em inovação 
e nem em uma maior absorção de mão de obra qualificada – mestres e douto-
res – para o setor produtivo de maneira diversificada.  Segundo o economista, 
esses profissionais que atingem tal nível de formação estão fortemente con-
centrados no setor de petróleo e gás.  

  Para o especialista, a economia fluminense é caracterizada pela forte presen-
ça da cadeia de petróleo e gás, o que se reflete no maior peso relativo do esta-
do no total de gastos em P&D gerais da indústria. Segundo Britto, a expansão 
do setor tem gerado desdobramentos importantes, que atingem direta e indi-
retamente outros segmentos da indústria fluminense, levando a um potencial 
de dinamização da economia com um todo. 

  

Jorge Britto 
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Palestra Cocriação 

Palestrante Augusto Gutierrez 
26/10/2015 

 

Empreender para Inovar 
 

 

 

 
 

Ambiente-se 

Palestras para recepção dos novos servidores UERJ em parceria com a SRH que 
acontece mensalmente 

Palestra de Inovação em Friburgo  

Palestra de Inovação e Empreendedorismo para a Comunidade Local na sema-
na Nacional da Ciência e Tecnologia o InovUerj participou da  

RedeTec – O InovUerj é o representante institucional na Rede de Tecnologia 
do Rio de Janeiro, participando de todas as reuniões e eventos. 

15a Conferência da Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação. 

Palestrante Claudio Quartaroli 
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RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 
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Apoio Startup Rio 2015 

OBJETIVO: Apoio à Secretaria de Ciência e Tecnologia na divulgação do Edital 

Convite Startup Rio 
 

Banner Startup 

 

 

Feira do Empreendedor 2015 SEBRAE Rio Centro 

 

 
Profª. Márcia Madeira 
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Visita INMETRO- Novembro-2015 
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8. Equipe 

 

 

 

 

 

Antônio Carlos de Azevedo Ritto  

Cristiane Reis de Oliveira 

Emílio Jorge Vieira do Amaral 

Fernando Antônio Lacerda Gagno 

José Carlos Vaz e Dias 

Letícia Nunes 

Marinilza Bruno de Carvalho 

Marcia Madeira 

Priscila Maria Janarella Arante 

Rosângela Farias Pessoa 

Sérgio Bittencourt Narcizo 

Sheila Perlingeiro Calvo 

Thayaná Gonçalves da Cunha 
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Ismael Souza da Silva 
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Leonardo Vieira Pessanha 

Lorena Albuquerque Santos 

Marcelo Fornazin 

Matheus Correia Bentes 

Pedro da Graça Meirelles 

Stephanie Pereira da Silva Duarte 

Wellen Barbosa 
  






