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1. Introdução 

Um ano especial em 2016 comemorando 20 anos de Inovação e 

Empreendedorismo e em 2017 com a crição dos projeto Builtin e 

as parcerias com as empresas de Novas Tecnologias. 

Neste biênio pode-se consolidar a política de Inovação da UERJ. A despeito de 
todas as dificuldades e crise econômica as realizações e as atividades nas áreas 
de inovação e empreendedorismo da UERJ no período 2016/17, mostra a 
gestão do Inovuerj superando sobremaneira, com esforço vultoso da equipe, 
naas possibilidades de inovações institucionais com articulação de parcerias e 
integração entre agentes internos e externos à instituição na promoção da 
inovação, transformada em bem de uso à sociedade, sob a ótica do auxílio ao 
empreendedor e inovador, ao explorar seu conhecimento por meio de registro 
de ativo intelectual, disseminando-o academica e cientificamente.  

Enquanto departamento pertencente à administração central da instituição, o 
InovUerj deu continuidade às ações de prospecção, registros de ativos e 
transferência de tecnologia na articulação da Academia com a Sociedade para 
que a promoção da inovação e empreendedorismo seja realizada, atendendo a 
demanda revelada e não-revelada da sociedade como um todo. 

Foram realizadas parcerias intra e inter institucionais, sejam governamentais, 
sejam com agentes externos da sociedade, no intuito de identificar e promover 
ações inovadoras e empreendedoras que viabilizem o empreendedorismo 
social, o negócio social e a economia criativa, também por meio da instituição, 
disseminando nesta o pensamento da Hélice Tríplice, feito em palestra no ano 
de 2014 na UERJ, por Henry Etzkowitz.  

As parcerias ainda promoveram a capacitação em educação empreendedora 
para docentes disseminarem disciplinas de empreendedorismo em suas 
unidades e centros setoriais, e ainda, disseminarem o empreendedorismo por 
meio de suas disciplinas, em seus diversos temas, tornando a ação 
empreendedora multidisciplinar e possível a todos. 

A articulação institucional e o posicionamento das Empresas Júnior que foram 
alinhadas e reguladas no âmbito da UERJ pela Instrução Normativa do 
Departamento IN 01/INOVUERJ/SR-2/2016 de 18 de maio de 2016, com base 
na Lei Federal nº 13.267 sancionada em 06 de abril de 2016. Segundo a 
condição de existência destas, por meio de dispositivos institucionais e 
reuniões de orientação para as Empresas Junior se constituírem como 
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empresas, e, como participarem de editais pelas agências de fomento. 

Em momentos críveis, foram reunidas as Unidades de Desevolvimento 
Tecnológico – UDTs para explicação das viabilidades de troca e interação entre 
as mesmas com fins de suas substências, surgindo o Projeto Escambo e a 
continuidade do Catálogo de Potencialidades, disponível no sítio eletrônico do 
Inovuerj. 

Por outro lado, a busca do Inovuerj na troca e disseminação em inovação e 
empreendedorismo. 

Seguiu-se o Workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação – WCTI –, que teve 
sua oitava realização anual em 2016, comemorando os 20 anos do 
empreendedorismo, o Seminário de Gerenciamento de Projetos com sua 
sétima realização em 2016. Em 2017 o Workshop de Ciência, Tecnologia e 
Inovação – WCTI –, que teve sua nona edição com as Novas Tecnologias e a 
parceria com a casa da Moeda que apreentou as medalhas olímpicas. 

Somem-se a isso as diversas participações de pesquisadores da área de 
inovação e empreendedorismo em diversas atividades e iniciativas no Estado 
do Rio de Janeiro tais como Encontros FAPERJ entre outros Fóruns realizados 
pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura – SECTIC. 
 
Desde a constituição do Inovuerj em 2012 até o presente ano de 2017, a 
Política de Inovação da UERJ pode ser referência em articulação e 
disseminação do perfil inovador e empreendedor da Comunidade Acadêmica. 

O agradecimente é permanente a todos que contribuíram para  a realização e 
cumprimento das metas do InovUerj, sempre pautadas na qualidade, ética e 
moral. 

Página na Internet do InovUerj 

Reformulada,  a página do InovUerj auxilia na busca pelos produtos e serviços 
oferecidos pela UERJ, bem como as informações institucionais apresentadas no  
MAINE e no Maine Sectdis, no Catálogo de Potencialidades e no Portfólio. 
Foram redefinidos a iconografia dos links para acesso às informações e os 
trâmites de suporte. 
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Figura 1 – Visão parcial da Página na Internet do Departamento Inovuerj – Versão 2.0 – 

http://www.inovuerj.sr2.uerj.br/portal/ 

 

Parcerias 

Em 2016/17 foram mais de cem reuniões no Inovuerj, vislumbrando parcerias 
intra e inter institucionais para promover inovação e empreendedorismo entre 
as partes interessadas. Algumas destas reuniões foram oportunas para dar 
visibilidade à instituição para a sociedade do trabalho e gestão de inovação e 
gestão de empreendedorismo e que pode ser ofertado à sociedade como um 
todo. A possiblidade de realizar mais acordos de pesquisa com parcerias em 
outras organizações já ficou desenhado. 
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Tabela 1 – Parcerias internas e externas articuladas com o Inovuerj em 2016/2017 

 
 
 

Parcerias Internas Parcerias Externas 

IME – Instituto de Matemática e Estatística FIRJAN 

Latesi – Laboratório de Avaliação, Tecnologia Social e 

Inovação 

Inmetro 

Cempre – Centro de Empreendedorismo SECTIC 

SERAD – Serviço de Apoio à Decisão SEDEIS 

Cepuerj – Centro de Produção da UERJ SEBRAE 

 SRH – Superintendência de Recursos Humanos SESCOOP 

DAF – Diretoria de Administração Financeira INPI 

DINFO – Diretoria de Informática FAPERJ 

Cetreina – Departamento de Estágios e Bolsas Casa da Moeda 

SR-1 – Sub - Reitoria de Graduação UEG 

SR-2 – Sub - Reitoria de Pós – Graduação e Pesquisa UFF 

SR-3 – Sub - Reitoria de Extensão e Cultura REDETEC 

CTC – Centro de Tecnologia e Ciências Startup RIO 

COMUNS – Diretoria de Comunicação Social Espaço Rio 

PGUERJ – Procuradoria Geral da UERJ ANPROTEC 

Rede de Bibliotecas Sirius UNIRIO 

Telessaude Prill Tecnologia 

FAT B4H 

IPRJ NTPRO 

LATIC RA BRASIL 

Faculdade de Odontologia - ODO IBEC 

 CISCO 

  REALIDADE  

AUMENTADA 

 INTERNET DAS 

COISAS 
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Metodologias e Acordos 

As metodologias desenvolvidas foram apresentadas à sociedade e divulgadas 
por meio dos livros publicados, palestras e eventos. Percebeu-se grande 
interesse no processo de Governança da UERJ com solicitação de contatos,  

As orientações dadas seguem, para alguns dos demandantes de orientação, 
para condução de seus projetos em 2018. 

Metodologia para Construção de Indicadores e Avaliação 

A Metodologia de avaliação e construção de Indicadores - A3 (ISBN 978-85-
7393-786-2) utiliza o Software de Avaliação – Sava3 (Processo INPI 
020110134502) e também o Método DIA – Diagnóstico Intervenção e Avaliação 
– para acompanhamento e avaliação das intervenções.  

O método DIA, Diagnóstico, Intervenção e Avaliação, técnica em espiral, 
utilizado em vários de nossos projetos, também será o método aqui realizado 
com as seguintes fases:  

Fase 1 – o levantamento das áreas e projetos que poderão ser formatados em 
carteira de negociação para Transferência de Tecnologia, e aqueles que 
deverão ser registrados a autoria, com a geração do catálogo de 
potencialidades de. A fase 2 – descreve a intervenção. Elaboração da Carteira 
de Transferência de Tecnologia, o Catálogo de Potencialidades e  os registros 
de autoria. Capacitação, estatísticas e divulgação.  

Fase 3 – manifesta a avaliação da intervenção para “Dar a conhecer”. 
Estabelece e divulga o conhecimento dos projetos, seus resultados, impactos 
internos para a graduação e pós-graduação, a disseminação da pesquisa 
científica e a correlação com as demandas da sociedade e melhoria da 
qualidade de vida. Nesta fase os relatórios e quadros estatísticos devem 
comprovar o desenvolvimento permanente dos estudos comprometidos com a 
inovação, com a formalização e com a divulgação de seus resultados, bem 
como a promoção de relacionamentos entre agentes da academia e agentes do 
mercado para identificação de necessidades e oportunidades para aplicação 
dos conhecimentos produzidos na Universidade. 
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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 
atividades com acompanhamento de objeto, objetivos, qualidade, custos e 
prazos utilizando as melhores práticas gerenciais tendo como base os 
princípios metodológicos do PMI e da sustentabilidade. 

 

Metodologia de Produção de Conhecimento Contextualmente Robusto 

É uma metodologia para intervenção em contextos reais cujas bases sejam 
sustentadas tanto pelo conhecimento científico, como pelos conhecimentos 
tradicionais, próprios do local da intervenção, buscando formular propostas 
estabelecer objetivos que respeitem constrangimentos do local e aproveitem 
oportunidades que este mesmo ambiente disponibiliza. 

As fases 1 e 2 se propõem a identificar os acessos com as lideranças locais 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 2 - Metodologia de Produção de Conhecimento Contextualmente Robusto 
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Metodologia Prostecti 

ProspectI é uma Metodologia de Prospecção da Inovação, nas Instituições cujas 
atividades sugerem, permitem e imprimem ações de Pesquisa e 
Desenvolvimento. A metodologia ProspectI objetiva inocular o vírus da 

Inovação e Empreendedorismo, bem como identificar as potencialidades dos 
projetos concluídos ou em andamento que gerem processos, produtos ou 
serviços inovadores que possam e devam ter garantidos para seus autores e 
titulares a correta e legítima transferência de tecnologia para a sociedade. 

Metodologia Canvas 

Ferramenta visual e colaborativa que tem como objetivo simplificar a 
comunicação e facilitar o entendimento do projeto; apresenta os projetos em 
uma única página para compartilhar, resolver, conceber e integrar as ideias e 
as propostas promovendo inovação e convergência na organização. 

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.  

Modelos  de acordos.  

Transferência de tecnologia, com pedido de registro, e com parceria para 
desenvolvimento, pagamento da empresa para a uerj e para o autor. 

Contrato de desenvolvimento de pesquisa em parceria com bolsa para o autor. 

Contratos de royalties para a uerj e autor, durante período da comercialização, 
licenciamento, com exclusivide ou sem exclusividade. 

Transferência de tecnologia com pagamento para a uerj e autor. 

Modelos de confidencialidade, cessão de direitos, imagem etc. 

Contrato de desenvolvimento de pesquisa em parceria com remuneração da 
empresa para  a uerj 
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2. Atividades 

 Acompanhar e manter o catálogo de potencialidades, software de 

avaliação e a carteira de ativos registrados; 

 Apoiar os pesquisadores na garantia de autoria e registro de ativos; 

 Apoio ao desenvolvimento do intercâmbio empresarial; 

 Articulação, treinamento e visibilidade de Empresas Junior e 
Incubadoras da UERJ, face às oportunidades de participação de editais 
públicos e acordos com a iniciativa privada para disseminarem a cultura 
de economia criativa. 

 Assistência aos pesquisadores com relação aos pedidos de patentes e 
outras formas de proteção de propriedade intelectual, analisando o 
interesse e a viabilidade de sua exploração, com a transferência de 
tecnologia; 

 Atualização da documentação e da Sistemática Operacional – SO, o guia 

de referência, o regimento interno e os documentos de acompanhamento 

e avaliação. 

 Capacitação e treinamento de pesquisadores e profissionais sobre 
direitos e procedimentos da propriedade intelectual; 

 Capacitação sobre o uso dos softwares de busca e pesquisa, periódicos, 

banco de dados; 

 Criação do catálogo de potencialidades; 

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

 Desenvolver atividades de integração com as tecnologias, capacitação e 

publicação dos resultados de proteção, transferência e busca de 

informação; 

 Estímulo e apoio ao desenvolvimento de pesquisas científicas, 
atividades inovadoras e empreendedoras na universidade e proteger 
legalmente seus resultados, garantindo a sua transferência para a 
sociedade; 
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 Gerenciamento de todo o processo de proteção desenvolvido no 
âmbito da universidade junto ao Instituto Nacional de Propriedade 
Intelectual (INPI), além dos registros de autoria junto à Fundação 
Biblioteca Nacional – (FNB - EDA); 

 Identificação de ativos, preparação de documentação; 

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

 Incentivo ao desenvolvimento de pesquisa básica e avançada; 

 Informação e orientação às unidades acadêmicas da UERJ sobre as 
questões ligadas à Propriedade Intelectual, bem como seus registros 
face às instituições legais nacionais e internacionais; 

 Interação com o SERAD e a DINFO;  

 Manutenção da infraestrutura de TIC específica para desenvolvimento, 

acompanhamento e divulgação da inovação na UERJ;  

 Pesquisa e novas metodologias de monitoramento e geração de 

indicadores;  

 Registros nos órgãos : INPI e  Biblioteca Nacional, Ancine(CTE). 

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

 Transferência de tecnologia; 

 

3. Projetos de Pesquisa e Extensão 

Projetos de Pesquisa  

O Catálogo de Potencialidade segue como importante base de projetos de 
pesquisa, de toda a Universidade, com cerca de 4500 projetos, tendo a 
consulta total disponibilidade de pesquisa em dispositivo removível, pen drive, 
com software local de busca. 
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Figura 3 - Catálogo de Potencialidades consolidado em 2016/17 –  Centros Setoriais. 

Projetos de Extensão 

Neste biênio de 2016/17 os Projetos de Extensão contaram com parcerias 
entre os diversos departamentos e parcerias externas, no intuito de promover 
e superar as dificuldades quanto aos recursos ausentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 - Projetos de Extensão – por Centros Setoriais 
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4. Projetos de Parceria e Articulações 

Projetos de parceria para pesquisa e Inovação. 

 Enumerando os projetos voltados à inovação, articulados pelo Inovuerj em 
2016/17, destacam-se:  

 UERJ-Conect – operadoras de telefonia; 

 Escambo – articulação de troca entre unidades da UERJ; 

 FAPERJ – participação nos Editais 8 e 12 de 2016; 

 CNPQ – participação no Edital 14 de inovação; 

 Estrela – parcerias entre: IME, ESDI, FEN, DINFO, CTE, ODO, Telesaúde, 
FCS, LATIC e COMUNS; 

 Contratos com laboratórios privados no setor econômico de cosméticos 
em análise jurídica entre as partes; 

 Startup Rio – curso de Mobile, parceria UERJ e SECTIC; 

 SEBRAE – acordos para empreendedorismos por meio de startups; 

 DIJUR – parcerias para propostas de modelos de acordos, licenciamento 
e transferência de tecnologia como documentos padrões institucionais; 

 SESCOOP – parceria no 8º WCTI; 

 Portfólio de produtos e serviços oferecidos à sociedade – sistema on-
line; 

 Maine – sistema on-line; 

 Parceria com a Casa da Moeda – impressão de folder institucional do 
Inovuerj; 

 Casa da Moeda- Curso de Gestão da Inovação 

 Inmetro  

 Ibec – Eventos e editoração e Livros  
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 Loreal – parceria em cotitularidade de patente 

 Janssen – Cilag - parceria em cotitularidade de patente 

 Citilab Diagnóstico - parceria em cotitularidade de patente 

 FM Produções 

 Econexion Eirelli 

 Empreendedor Eduardo Moreira – IncubaçãoUniversidade de Goiás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Reunião de Articulação com a Universidade Estadual de Goiás apresentando a 

Política de Inovação da UERJ. 

 

Parceria UERJ -  INMETRO  

As reuniões de acreditação entre INMETRO e Inovuerj para o corpo docente e 
discente da UERJ e a certificação dos laboratórios de pesquisa, seguiram-se em 
2016, ressaltando a necessidade de tal parceria diante da demanda de 
produtos e serviços aos laboratórios da UERJ.  

Objetivo: O projeto INMETRO nasce da preocupação de certificar a qualidade 

dos laboratórios do IME, promoção de um aperfeiçoamento profissional e 

certificação dos laboratórios de pesquisa. Serão feitas visitas técnicas para 

corpo docente e discente da UERJ, para enriquecimento científico, integração 
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teórico-prático e aumento de receitas. 

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

Figura 6 – Reuniões de Acreditação entre INMETRO e Inovuerj ocorridas em 2016. 
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Apresentação da Política de Inovação da UERJ para a Universidade e 

Prefeitura do Pará – Articulação. 
 

Figura 7– Reunião com a Universidade e Prefeitura do Pará  em agosto 2017. 

Projeto RA – Residência Acadêmica 

Objetivo: O objetivo geral do Projeto RA - de Residência Acadêmica é a 
integração 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.  O Projeto – RA de Residência Acadêmica cria 
as condições para avançar na capacitação de pessoas voltadas para inovação 
reforçando as atividades de apoio ao desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras, à proteção da propriedade intelectual, à promoção da 
transferência de conhecimento e ao estimulo da interação entre a UERJ e a 
sociedade para contribuir para o desenvolvimento social e econômico do 
Estado. 
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Tabela 2 – tabela dos 17 bolsistas em 2016 

Projeto ESCAMBO da UERJ 

 Na história da humanidade é conhecida pelo nome de escambo a prática 
ancestral de se realizar trocas diretas entre qualidades dos agentes 
interessados sem o envolvimento de moeda. Segundo Emerson Santiago 
(2011), este era um modelo de comércio para o qual não havia equivalência de 
valor.  

Temos a considerar dois critérios relevantes da época:  

1- os objetos de troca eram definidos pela necessidade de uns e 
disponibilidades de outros; 

2- não havia modelos de valoração. 

A criação da moeda veio como processo de mediação que permitiu a 
construção de valor.  

No mundo contemporâneo o valor é mediado pelo Dinheiro, representado em 
vários países por suas moedas específicas.  

Contudo vale a percepção da nova construção de valores diferenciados e em 
crescente demanda como o valor intangível da propriedade intelectual e das 
representações impressas por pessoas e instituições. Esta leitura nos remete a 
situação da antiguidade em que a necessidade de uns pode ser trocada pela 
disponibilidade de outros em via de mão dupla onde a moeda, o dinheiro não é 
envolvido. 
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Objetivos 

Com este cenário e neste sentido estamos inaugurando o Projeto Escambo na 
UERJ.  

O objetivo desta proposta é identificar demandas das Unidades da UERJ e 
simultaneamente disponibilidade de atendimento por outras unidades da 
UERJ.  

Trata- se de uma malha de desenvolvimento colaborativo e integrado que se 
constituirá na medida e que houver trocas.  

Metodologia de Desenvolvimento 

A primeira fase é a construção da malha de conhecimento através de reuniões 
e identificação de saberes existentes que, integrados possam vir a gerar 
resultados inovadores.  

A partir desta fase de encontros e parcerias, se desenvolverá a fase de 
consolidação das Praças de Conhecimento para levar a sociedade como grupo 
de trabalho e desenvolvimento, ativos intelectuais que se consolidem e sejam 
incluídos no portfólio.  

Projeto Piloto 

Como projeto piloto será desenvolvido o Projeto Estrela - conjunto de cinco 
expertises que farão escambo. Para este conjunto de expertise já estão 
identificadas parcerias externas interessadas. 

 O projeto Estrela visa criar a Praça da TIC - desenvolvimento de aplicativos de 
Tecnologia, Informação e Comunicação para qualquer área do conhecimento.  

Para tanto estão constituídas equipes em cinco áreas: 

1 - Desenvolvimento de aplicativos tecnológicos - (IME, Inovuerj) 

2 - Design (ESDI) 

3 - Infraestrutura de rede (DINFO, FEN, SERAD/SR-2, Prefeitura) 

4 – Edição de Conteúdo (LATIC, Telessaúde, Rede Sirius) 

5 – Comunicação Digital (ODO, CTE, FCS, Comuns) 
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No processo metodológico, inicialmente, serão trabalhadas demandas internas 
no Projeto Escambo, trocando ações. 

 Duas perguntas animam o Processo de Escambo em que cada equipe 
responderá: 

- O que preciso? 

- O que posso oferecer?  

 
Figura 8   - divulgação doa Projeto Escambo. 

 

 PROJETO STARTUP 

Procura-se disseminar a cultura empreendedora com vistas à criação de 
empresas startups pelos alunos da UERJ. Em parceria com o Startup Rio, foi 
realizado cursos de 40h em programação mobile IOS e Android 

Um Processo evolutivo na intensificação da relação da UERJ com a Sociedade. 

Vivemos tempos em que a criatividade e a inovação são motores do ambiente 
político, social e econômico.  

Precisamos do novo, portanto precisamos de iniciativas que estimulem a 
novidade e que entenda que a melhor novidade nascerá em ambientes plurais 
que lide e acolha diferentes para gerar produtos e processos do interesse da 
sociedade. 

A UERJ desenvolve há mais de duas décadas pesquisas, e neste contexto 
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produz processos princípios e práticas voltadas para o Empreendedorismo e 
para o estímulo a comportamentos INOVADORES. 

Faz isso a partir do CEMPRE – Centro de Empreendedorismo – que cria, 
estimula e hospeda iniciativas voltadas para este tema. 

A Startup RIO é iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Estado do Rio de Janeiro - SECTI para fomentar a cultura de empreendedorismo 
em tecnologia digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9  - Projeto Sturt Up Rio – Prédio da UERJ no Catete243. 

 

Com base na Hélice Tríplice, se consolidam, na parceria Governo, Academia e 
Sociedade com os vários parceiros e na representatividade da Academia 
através da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Dentre as 
atividades planejadas para os participantes do Projeto Startup RIO, a 
capacitação tecnológica e o desenvolvimento do perfil empreendedor revelam-
se temas mandatórios. Neste sentido, a UERJ se apresenta como parceira 
detentora destas habilidades. Os proponentes selecionados no Projeto Startup 
RIO participarão de um programa de educação em empreendedorismo de 
tecnologia digital. 
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A metodologia utilizada tem a função de inocular o vírus do 
Empreendedorismo e aprimorar as habilidades de cada pessoa. Promover a 
Visão de Futuro e a flexibilidade de paradigmas para crescer e se desenvolver 
diante das mudanças de cenário, ambiente e culturas. 

O desenvolvimento tecnológico urge como ferramenta estratégica de suporte, 
capilaridade, inovação e versatilidade da ideia proposta de cada participante. 
Desta forma a capacitação tecnológica imprime uma demanda e tendência 
prioritárias para que eles possam alcançar por conta própria sua versão 
protótipo de um produto que seja suficiente para testar o modelo de negócios 
da empresa. 

Considerando que os participantes desta nova edição do Startup RIO são de 
diversas áreas de conhecimento (administração, comunicação, design, 
computação, vendas, etc.) desenhando um contexto multidisciplinar, propõe-
se uma metodologia de desenvolvimento de um app (aplicativo para 
dispositivo móvel), sem exigência de conhecimento de prévio. 

Objetivo da Proposta 

Promover a atualização profissional e intelectual de modo a desenvolver no 
participante o perfil gestor, ampliar sua visão na utilização da tecnologia como 
ferramenta estratégica de negócio. Aumentar a capacidade de atuar como 
agente de transformação no ambiente, instalando uma cultura de inovação e 
invenção para mercados e negócios permitindo o crescimento pessoal, 
profissional e institucional. 

A presente proposta contempla a personalização do CURSO MOBILE da UERJ-
IME de desenvolvimento móvel com três módulos de 80 horas cada: 

 Plataforma iOS (iPhone e iPad) em Swift; (80h) 

 Plataforma Android; (80h) 

 Webservices em Ruby on Rails. (80h) 

Estratégia Metodológica e infraestrutura logística para cada Módulo de 

80h: 

a) Aulas presenciais sobre o tema; 

b) Oficinas com modelos de desafio e estudo de caso. Baseada em Challenge 
Based Learning - CBL; 
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c) Exercícios práticos e estudo em grupo para experimentar situações e 
produzir resultados compartilhados. 

d) Cada módulo terá 02 (duas) turmas de no mínimo 30 (trinta) alunos cada e 
no máximo 40(quarenta); 

e) Início das aulas em 28 de março de 2016; 

f) Local de Realização - Auditório do Espaço Co-working do Startup RIO, 
localizado no bairro do Catete da Cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

g) Não é de responsabilidade da UERJ o fornecimento dos equipamentos e 
licenças (Pítones, Piada, computadores Mac, dispositivos Android, ambiente 
xcode/Swift para desenvolvimento iOS). 

h) O material didático do curso será sempre disponibilizado em versão digital 
em ambiente virtual de aprendizagem (Moodle). A utilização de qualquer 
material para o curso não configura cessão ou transferência de sua 
propriedade. 

i) Conhecimento de português e matemática básica, assim como raciocínio 
lógico, são essenciais para os alunos aproveitarem plenamente o curso. 

j) Cada turma será preferencialmente organizada em aulas de 4 ou 6 horas, 
totalizando 20 ou 15 aulas (total de 80h), ministradas três ou duas vezes por 
semana (12 h por semana). As aulas poderão ocorrer de Segunda a Sábado. 

A Ementa dos cursos tratas de Android e  iOS: 

Avaliação dos Alunos 

A avaliação será feita a partir da realização de desafios que serão fornecidos 
nas aulas. No final do curso o aluno deverá ser capaz de criar apps para cada 
plataforma do conteúdo (iOS e/ou Android), por exemplo, seu MVP. O aluno 
que atender aos requisitos de frequência (75% da carga horária total) e 
desempenho mínimo do curso (média igual ou superior a 7) receberá o 
certificado de participação emitido pelo Instituto de Matemática e Estatística 
da UERJ (IME – UERJ). 

Principais Marcos da Proposta 

No mês de Março/2016 foi entregue um Plano de Aulas, onde as datas e 
horários das aulas estarão acordados, em comum acordo entre as partes, e o 
programa do curso personalizado será apresentado. 
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Ao término de cada módulo foi entregue um Relatório Final do Módulo, 
descrevendo as atividades realizadas pelas turmas até o presente momento. Da 
mesma forma, ao término dos três módulos foi entregue um Relatório Final 
contendo as avaliações de reação preenchidas pelos alunos e um relato das 
atividades realizadas até o encerramento do curso. 

Corpo Docente 

Professores de experiência comprovada da UERJ. O corpo de docentes é 
altamente qualificado e conta com uma ampla experiência profissional que 
enriquece a formação teórica e prática do aluno, mediante um esforço de 
formação individual, identificação e a difusão das melhores práticas contínuas 
de qualidade, a fim de dotar os participantes de qualificações e competências 
que lhe permitirão assumir o papel que lhe caberá na sociedade do 
conhecimento ao longo das próximas décadas. 

Projeto de Disseminação da Cultura de Inovação e 

Empreendedorismo na UERJ 

A sociedade contemporânea constitui um novo ambiente global baseado em 
comunicação e informação cujas regras e modos de convivência e operação 
estão sendo construídos em todo o mundo. Talvez o desenvolvimento mais 
importante observado seja o de um novo meio de produção de riquezas, a 
partir não mais da posse da terra, de bens, de capital, ou mesmo do trabalho 
muscular, mas do trabalho mental, do conhecimento. As constantes e 
aceleradas mudanças, ocorridas nas dimensões econômica, social, cultural e 
tecnológica determinam uma profunda reflexão a respeito de novas formas de 
modelagem para organizações do trabalho e da produção, bem como de novas 
perspectivas para percebê-las. A cada momento, novos e poderosos 
instrumentos de gestão, assim como instrumentos de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – TIC -, são colocados à disposição dos gestores, 
responsáveis por pensar os processos de produção e cogitar novas e 
transformadoras formas de agir e coisas a fazer, em ambientes econômicos e 
sociais múltiplos, evolutivos e competitivos, que trabalham, cada vez mais, com 
a ideia de resultados/produtos transitórios. Em termos estratégicos e 
estruturais o próprio processo produtivo passa a ser visto como uma rede de 
atividades, formando uma cadeia de agregação de valor. É cada vez mais difícil 
gerir com base nos tradicionais métodos de gestão que se sustentam nos 
mecanismos de comando-controle; são necessários novos modelos para 
gestão. 

Os processos de produção estão imersos em ambiente de permanente 



26                                     Relatorio de Gestão 2016 - 2017 
 

mudança no conhecimento o que os coloca frente à explosão de 
heterogeneidades semânticas. A cada momento a demanda é por aprender, 
apreender a realidade, conhecer, adaptar-se e evoluir.  

O paradigma newtoniano-cartesiano, que gerou líderes que construíram 
empreendimentos na lógica do comando-controle, cede diante das 
descontinuidades e da velocidade da mudança; o novo ambiente não é mais 
adequadamente percebido pelos pressupostos da simplicidade, da estabilidade 
e da objetividade – doravante os líderes terão que lidar com complexidade, 
instabilidade e subjetividade. 

Um caminho seguro é a inovação permanente através da modelagem de um 
ambiente propício à criação de conhecimento e ao aprendizado, gestão do 
desenvolvimento de habilidades, mecanismos e instrumentos estruturantes, 
incluindo aspectos estratégicos, gerenciais, tecnológicos, de estrutura e de 
serviços, dentre outros. Todas estas dimensões são necessárias para a 
sustentação da capacidade de gerar, introduzir e se apropriar de inovações 
tecnológicas, de processos operacionais e de gestão, de modo sistemático e 
contínuo, com vistas a maximizar resultados comprometidos com a agregação 
de valor aos ambientes econômicos e sociais. Está incluído neste caminho o 
desenvolvimento permanente de capacidade de reconhecer tendências e de 
formar redes de colaboração visando à criação, ao compartilhamento e a 
gestão de conhecimento. 

Inovação é a ampliação permanente de conhecimentos fundamentais e 
aplicados: nos modelos de produção e de trocas, nos modelos e nos processos 
gestão, novas formas de comercializar, novas modalidades a oferecer, novas 
demandas a atender, no desenvolvimento de projetos, na tecnologia de 
produção, nos processos de produção, nos produtos, nos serviços etc. 

A Universidade é um campo aberto e fértil para experimentos e inovação, 
sobretudo pela energia jovem que contamina seu ambiente. Mas toda esta 
energia se dissipa e se perde se não forem criados projetos catalisadores das 
ideias e estruturantes de suas possibilidades, tanto de aprendizado como de 
produção. 

É neste sentido que se destacam as iniciativas estruturadoras das Incubadoras 
de Empresas, das Empresas Juniores para, além da criação efetiva de ambiente 
de inovação permanente, desenvolver nos jovens o espírito e a competência 
empreendedora. 

A iniciativa deste Projeto conspira no sentido da disseminação da cultura de 
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inovação e de empreendedorismo na UERJ e cria as condições para avançar na 
capacitação de pessoas voltadas para inovação reforçando as atividades de 
apoio ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras, à proteção da 
propriedade intelectual, à promoção da transferência de conhecimento e ao 
estimulo da interação entre a UERJ e a sociedade para contribuir para o 
desenvolvimento social e econômico do Estado. 

Objetivo Geral 

O objetivo geral do Projeto de Disseminação da Cultura de Inovação e 
Empreendedorismo na UERJ é inocular o vírus da Gestão da Inovação, de modo 
que as ações de Ensino, Pesquisa e Extensão estejam comprometidas com a 
disseminação da cultura de inovar, identificar possíveis soluções diferenciadas 
em campos diversos do saber, preocuparem-se com a garantia da autoria de 
seus inventores e propositores, bem como promover a transferência para a 
Sociedade dos conhecimentos, produtos, e serviços gerados na universidade. A 
cultura da Inovação traz consigo novos atributos que imprime gera um tecido 
novo na comunidade com Flexibilidade de Raciocínio, a visão ampliada de 
horizontes, o exercício de uma mente conectada e um pensar distensionado de 
modo a dotar a academia das condições de propor, planejar e fazer gestão de 
projetos, ações e atividades de forma inovadora.   

Justificativa 

O Projeto de Consolidação da Cultura de Inovação e Empreendedorismo na 
UERJ se justifica na medida em que a educação tem sua eficácia comprovada 
quando em atividades “Just in time”, isto é aprender fazendo, com orientação, 
supervisão, segurança e qualidade. No entanto, aprender a fazer mais do 
mesmo está se comprovando também, como muito ineficaz. A criatividade e o 
diferente estão se superando e resolvendo problemas, que até os dias de hoje 
não encontraram eco neste ambiente de Fazer do mesmo jeito. Outros “Jeitos“ 
estão sendo propostos e estudados, de modo que inovar e pensar diferente se 
apresenta como um atributo de sustentabilidade. 

A inovação não é um conceito complexo, mas muitíssimo aberto. Basta pensar 
diferente e encontrar ou buscar uma nova maneira de fazer as coisas. Talvez a 
complexidade se manifeste na dificuldade da abertura da MENTE.  Reina neste 
Universo, “a mente de cada indivíduo”, um verdadeiro domínio de sucessos 
alcançados, caminhos percorridos e o medo do novo, que engessa e congela, 
impedindo ações mais ousadas e diferentes. Desde 1513, Niccolô Machiavelli 
em seu conhecido livro, “O Príncipe”, ele retrata a dificuldade e inovar e a 
reação contrária a qualquer novo sistema ou modelo. Mesmo que o novo 
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venha trazer vantagens, ainda não se tem comprovação, o que coloca todos 
sob suspeita das possibilidades reais de sucesso. Também o medo de aprender 
com seus erros, máxima, apresentada por Thomas Edson, se reveste de muitas 
controvérsias e maximiza os desafios da Inovação. Portanto empreender e 
inovar urge ações, propostas e projetos de conquista e nova cultura para um 
aprendizado livre para errar, dentro dos limites calculados, nas linhas da ética e 
da moral, mas com flexibilidade de pensar e criar alternativas diversas para a 
mesma questão. A UERJ tem um histórico rico de empreendedorismo e 
inovação que consolida a justificativa do desenvolvimento do projeto.  

Projeto SEBRAE 2016 Empreendedorismo 

Objetivos: Capacitar docentes indicados da UERJ na disciplina de 
Empreendedor com a utilização do material do SEBRAE com carga horária de 
24 horas. 

 
Figura 10  - Diagrama do Projeto de Empreendedorismo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11  - Abertura da Capacitação do Sebrae aos Docentes da UERJ. 
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Com base no Convênio de Cooperação Técnica no 087/16 que entre si 

celebram o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do Rio 

de Janeiro - SEBRAE/RJ - e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, 

cujo objetivo é promover o desenvolvimento da “Cooperação Acadêmica UERJ-

SEBRAE para Educação Empreendedora”, o professor compromete-se a compor 

o G3E - Grupo de Especialistas em Educação Empreendedora da UERJ com as 

seguintes atribuições: 

1. Participar da Capacitação ministrada pelo Sebrae, em 2016, com carga 
horária total de 32 horas. Material e logística do Sebrae.  Na cidade do Rio de 
Janeiro, campus Maracanã. 

2. A partir de 2017, segundo as autorizações do Departamento, Direção de 
Unidade e Copad, ministrar um curso de extensão (60 horas) computado em 
PLANIND, já registrado na SR3, conforme material e conteúdo Sebrae, em pelo 
menos um semestre a cada dois anos em sua unidade de origem. 

3. Participar das reuniões periódicas do Grupo G3E. 

Para este curso está sendo proposta pela SR1, que o aluno tenha em seu 
histórico, como ACC – Atividade Complementar, na composição de sua carga 
horária no curso. 
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Figura 12 - Grupo de Especialistas em Educação Empreendedora – G3E   Lista do Grupo 

G3E 
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ALZIRA R.P. DE ASSUMPÇÃO  G2 ALZIRARPA@GMAIL.COM 

ENGENHAR

IA 

ANDRÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA G4 RIBEIRO74@GMAIL.COM 

ENGENHAR

IA 

CLAUDIO MARCIO RIBEIRO QUARTAROLI G4 
QUARTAROLI2002@YAHOO.

COM.BR 

POS- 

GRAD/GES

TÃO 

ELAINE FERREIRA TORRES G2 
EFTORRES.UERJ@GMAIL.CO

M 

QUIMICA 

FERNANDO DEL CARO SECOMANDI G4 
FSECOMANDI@ESDI.UERJ.B

R 

ESDI 

IOLANDA MARGHERITA FIERRO    G1 IMFIERRO@GMAIL.COM BIOLOGIA 

LILIA ZAGO  G1 LILIA.ZAGO@GMAIL.COM  NUTRIÇÃO 

MARCIA DA SILVA MADEIRA G4 MMADEIRA@SR2.UERJ.BR  NUTRIÇÃO 

MARCOS BASTOS  G4 MBASTOSP@GMAIL.COM OCEANO 

MARIA ISABEL DE CASTRO DE SOUZA G1 
PROFAMARIAISABEL@YAH

OO.COM.BR 

ODONTO 

MARINILZA BRUNO DE CARVALHO G4 MARINILZA@SR2.UERJ.BR  IME 

PATRICIA HELENA ARAUJO DA SILVA  

NOGUEIRA G2 

PATRICIA.NOGUEIRA.71@G

MAIL.COM 

FAT -

MATEMÁTI

CA 

PATRICIA MARIA LOURENÇO DUTRA G1 PMLDUTRA@GMAIL.COM FCM 

RITA DE CASSIA DA S. MARCONCINI BITTAR 

G2 
RITA.BITTAR@FAT.UERJ.BR  

FAT- ENG 

DE 

PRODUÇÃO 

ROSANGELA MALACHIAS  G3 ROSMALACH@GMAIL.COM CAXIAS  

SANDRA REGINA MACIQUEIRA PEREIRA - G1 SANDREGINA@GMAIL.COM 

ENFERMAG

EM 

TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA  

GOUVEIA G4 

ALMEIDA.TANIA@GLOBO.C

OM 

FAF - 

MARKTING 

Tabela 3- do Grupo G3E 
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Unidades definidas  

G1 – BIOMEDICO  - DISCIPLINA DO IME  

G2 – RESENDE – DISCIPLINA PRÓPRIA  

G3 – CAXIAS – CURSO DE EXTENSÃO – 

G4 – RIO – a decidir – turma no Ime e na faf será outra turma do ime. A Fen 
terá disciplina própria para toda as engenharias. Esdi e oceano 

 

Figura 13 -  Ambiente Virtual para a Capacitação Sebrae. 

 

Pojeto de Empreendedorismo- Parceria Sebrae 

Formação do Grupo de Especialistas em Educação Empreendedora G3E – 

Dando continuidade às propostas da gestão vigente formou-se o Grupo G3E 
para a discussão e orientação transparente da condução da educação 
empreendedora em parceria com o SEBRAE para capacitar os professores da 
instituição, a ministrarem disciplinas de empreendedorismo em suas próprias 
unidades, contando como carga horária no Planind para os docentes, e 
analogamente, como AACC para os alunos. Neste sentido, as reuniões foram 
desenvolvidas ao longo de 2016 com cautela e observação em todos os 
aspectos envolvidos. 
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Projeto SEBRAE Empreendedorismo – Educação empreendedora 

 

Educação Empreendedora 

Centro Unidade Participantes 

CTC FAT 3 

CBIO ENF 1 

CEH ILE 1 

SR3 SR3 1 

REI REI 1 

CTC ESDI 1 

CBIO IBRAG 1 

CEH INU 2 

CTC IME 3 

CTC FEN 1 

CBIO ODO 1 

CEH FBEF 1 

CTC FAOC 2 

CCS FAF 1 

Tabela 4 – divisão dos grupos  

Resultados do PROJETO G3E – Educação Empreendedora do SEBRAE- UERJ  

Turma de Empreendedorismo em 2017-2 para : 

Cursos do Centro de saúde da UERJ: medicina, enfermagem, nutrição, 
odontologia, biologia. 

Em Resende será uma disciplina da Fat para os Cursos de Engenharia: 
Produção, Mecânica e Química . 

Em Caxias será realizado um Curso de Extensão de empreendedorismo, 
ministrado pelo Professora Rosangela Malachias – UERJ FEBF.  

No Maracanão - Rio serão 3 turmas: no IME, FAF e Engenharia. 

Os resultados foram apresentados ao Sebrae na reunião de 6 de novembro de 
2017. 
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Figura 14 –  Participantes do Projeto SEBRAE – Educação Empreendedora 

 

Projeto SEBRAE Startup Meio Ambiente 

Objetivo: disseminar negócios com viés sócio-ambiental, sustentável 
seminalmente em âmbito acadêmico viabilizando negócios em âmbito sócio-
econômico criativo. 

 

Bio Startup (Meio Ambiente) 

Centro Unidade Participantes 

CCS INU 4 

CTC FAOC 3 

CBIO ODO 3 

CTC QUI 3 

CBIO IBRAG 3 

CTC FAOC 3 

CTC ESDI 2 

CTC FEN 8 

Tabela 5 – Divisão dos grupos 
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Figura 15 – Palestra de Apresentação ao Projeto em parceria com o SEBRAE Startup 

Meio Ambiente. 

 
Figura 16 – Início das aulas de Startup Meio Ambiente 
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Projeto QUALITEC – Qualificação de Nível Técnico e Superior 

Em 2016, O Projeto Qualitec (editais 2013, 2014 e 2015) disseminou seus 
produtos e serviços por meio de folders que viabilizaram a interação das 
demandas tecnológicas pela sociedade, acionando a instituição para obtê-las 
por meio de acordos e parcerias além de prestação de serviços. Alguns destes 
acordos foram articulados por meio do Inovuerj, com reuniões de 
entendimento entre as partes para redação de casos particulares e suas 
especificidades de acordos e parcerias. 

Consta também a articulação do Inovuerj para com o Projeto Escambo em que 
formulavam-se trocas de produtos e serviços entre as UDTs quando houvesse 
escassez de recursos para obtê-los na continuidade crível de suas pesquisas. As 
reuniões fluíram ao longo de 2016 entre UDTs, e, quando necessário, 
demandou-se ao Inovuerj a articulação e entendimento destas trocas, no que 
tange a constituição de permissão de uso, cessão e demais questões de direitos 
autorais sobre as pesquisas realizadas. 

Como parte da transparência de suas atividades, as UDTs continuaram com o 
envio das frequências e relatórios de atividades por parte de seus professores 
coordenadores.  

Figura 17 – distribuição das UDT´s até 2016/17. 
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Figura 18 – Visão da frente do folder dos Projetos Qualitec 

Figura 19 – Visão do verso do folder dos Projetos Qualitec 
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Divulgação das Ações de INOVAÇÃO na UERJ 

Constituindo-se em vultosa demanda por reuniões para com a Direção do 
Departamento de Inovação da UERJ em 2016, os casos em que necessitavam 
de orientação padrão foram atendidos por meio do folder explicativo sobre as 
ações, orientações e articulações do Inovuerj, bem como a existência 
institucional de incubadoras e empresas juniores. 

 

 

Figura 20 – Folha 1 do folder institucional do Inovuerj 

 

Figura 21 – Folha 2 do folder institucional do Inovuerj 
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Figura 22 – Folha 3 do folder institucional do Inovuerj 

 

 
Figura 23 – Folha 4 do folder institucional do Inovuerj 
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Projeto de Apoio às EMPRESAS JUNIORES 

As Empresas Juniores da UERJ, dando continuidade ao edital que as instituíram 
e constituíram como tais dentro da instituição, participaram em 2016 de 
orientação no Inovuerj quanto ao entendimento da Lei Federal de número 
13.267 sancionada em 06 de abril de 2016, instituída no âmbito da UERJ por 
meio de Instrução Normativa 01/INOVUERJ/SR-2/2016, datada em 06 de maio 
de 2016, que normatiza a criação e a organização das associações denominadas 
empresas juniores, como a entidade organizada e, sob a forma de associação 
civil gerida por estudantes matriculados em cursos de graduação da UERJ. 

Aquelas que desejaram ser atendidas em particular, para entender questões e 
trâmites legais institucionais, também assim ocorreu, ao que o Inovuerj 
realizou reuniões diversas, para que as empresas fossem orientadas e tivessem 
a articulação necessária dentro de suas atividades, institucionalmente, de 
forma que consolidassem seu posicionamento em seus centros setoriais como 
referências. 

Seguindo-se com as orientações às Empresas Juniores, em 07 de novembro de 
2016 realizou-se no Inovuerj um encontro para entendimento, dos itens que 
compuseram, o Edital Faperj número 21 de 2016, em que promovia apoio às 
Empresas Juniores do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Orientação da Direção do Inovuerj às Empresas Juniores quanto ao Edital 

FAPERJ lançado em outubro de 2016. 
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Figura 25 - Visão geral da reunião com as Empresas Juniores para orientação quanto ao 

Edital FAPERJ lançado em outubro de 2016. 

 

Objetos e fins: 

A Empresa Júnior da UERJ será criada para realizar projetos e serviços que 
contribuam para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos associados, 
capacitando-os para o mercado de trabalho; 

Promover o recrutamento, a seleção e o aperfeiçoamento de seu pessoal com 
base em critérios técnicos conforme calendário acadêmico próprio da Empresa 
Júnior; 

As atividades desenvolvidas pela Empresa Júnior deverão ser orientadas e 
supervisionadas por professores e profissionais especializados. A Empresa 
Junior, desde que devidamente reconhecida, terá gestão autônoma em relação 
à direção da faculdade, ao centro acadêmico e a qualquer outra entidade 
acadêmica; 

A Empresa Júnior poderá cobrar pela elaboração de produtos e pela prestação 
de serviços independente de autorização do conselho profissional 
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regulamentador de sua área de atuação profissional, ainda que esse seja regido 
por legislação específica, desde que essas atividades sejam acompanhadas por 
professores orientadores da UERJ ou supervisionadas por profissionais 
habilitados. 

Plano/calendário acadêmico da EJ: 

A composição e consolidação do plano/calendário acadêmico da Empresa 
Júnior submetem-se às premissas legais de definição de carga horária, espaço 
físico e início das atividades, a saber:  

Reconhecimento da carga horária dedicada pelo professor orientador, 
aprovado em departamento, no Planind;  

Suporte institucional, técnico e material necessário para o início das atividades 
da Empresa Júnior, quando de seu cadastro como associação civil no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 
Após seu cadastro, caberá à Empresa Júnior custear-se e subsistir-se com suas 
atividades de extensão, sem ônus a UERJ, inclusive ao fim de seu ano contábil e 
sua extinção como associação civil, se for o caso;  

Cessão de espaço físico a título gratuito, dentro da própria UERJ, que servirá de 
sede para as atividades de assessoria e consultoria geridas pelos estudantes 
empresários juniores, desde que, acordada e autorizada, formalmente, com a 
direção das unidades de graduação vinculadas à empresa júnior solicitante do 
espaço físico; 

Registrar-se como projeto de atividade de Extensão na Sub-Reitoria de 
Extensão e Cultura/SR-3. 

Constituição do Plano Diretor da EJ: 

CNPJ;  

Plano de negócio com plano de prestação de contas anual de suas atividades e 
responsabilidades econômico-financeiras constituídas;  

Plano estratégico anual de suas metas e competências empresariais;  

Infraestrutura necessária (espaço cedido pela direção das unidades a qual se 
vincula);  

Estrutura organizacional da Empresa Junior: equipe gestora e dados dos 
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gestores (nome, telefone, CPF, RG, conta corrente da empresa no banco 
comercial instituído pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, ganhador da 
licitação de administração das contas estaduais, matrícula e curso);  

Professor orientador com dados (nome, telefone, CPF, RG, currículo Lattes);  

Descrição do dimensionamento da equipe de trabalho por meio de mapa de 
competências, a saber:  

Função.  

Atividade.  

Descrição.  

Quantidade.  

Uma vez criada e identificada, a Empresa Júnior deve apresentar um dossiê 
com todos os documentos de formalização da mesma, protocolado no 
INOVUERJ, para seu cadastramento, de forma que o INOVUERJ exerça a sua 
função de articulação e integração das Empresas Junior externa e internamente 
à UERJ. 

Disposições Finais: 

A Empresa Júnior poderá participar de editais, acordos, eventos, projetos que 
distribuam valores monetários, porém tais valores deverão ser percebidos 
integralmente para a sustentabilidade econômica e empresarial da Empresa 
Júnior com transparência e governança corporativa de seus gestores e 
professores orientadores responsáveis; 

A legislação a ser aplicada à Empresa Júnior na UERJ será esta Instrução 
Normativa, pela competência do Ato Executivo 50/Reitoria/2012, bem como a 
Lei Federal supracitada; 

Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Unidade de Ensino, Diretoria 
do Departamento de Inovação, Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa/SR-2 
e Reitoria. 
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 Projeto de Gestão Técnica e Avaliação .  

 

Criação da CÂMARA TÉCNICA DE INOVAÇÃO – Portaria – 02/SR2/2017 

Realizamos em 09 de novembro de 2016, a primeira reunião da Câmara 
Técnica de Inovação, no sentido de apoiar e institucionalizar a demanda por 
suporte técnico à inovação. Participam da Câmara Técnica de Inovação, 
representantes de centros setoriais, bem como da administração central. 

Em fevereiro de 2017 foi formalmente oficializada através da portaria – 
02/SR2/2017 a composição da Câmara Técnica de Inovação em 2017 

 

  
Figura 26 - Marcelo Fornazin, Rose Meireles, Luiz Alberto Batista, Maria Isabel de Castro 

e Souza, Norma Albarello, Tania Almeida, Poliana Coeli, Marinilza Bruno de Carvalho e 

Marcos Bastos 
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5. Eventos, Cursos e Seminário e Workshop 

Semic – Projetos apresentados. 

25ª Semana de Iniciação Científica - Data de Realização: de 16 a 22 de 
novembro de 2016 

.Figura 27 – Estagiários participantes da SEMIC com a Direção do Inovuerj 
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OBJETIVO: Apresentar à sociedade a produção acadêmica realizada nas 
diversas áreas de conhecimento, envolvendo ensino, pesquisa, extensão e 
cultura; fundamental, para disseminação do conhecimento. 

Figura 28– Projetos de Inovação, Gestão e Tecnologia. 
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VIII WCTI e 20 Anos de Empreendedorismo 

A iniciativa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ de responder a 
solicitação da Sociedade no sentido da estruturação de políticas públicas para o 
desenvolvimento de inovação no estado do Rio de Janeiro, criou em 1996 o 
projeto de Empreendedorismo e Inovação que gerou uma variada quantidade 
de manifestações e dentre elas o Workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação - 
WCTI, com o objetivo de disseminar e discutir a cultura e políticas de inovação 
e tecnologia nas várias áreas do conhecimento, de modo a promover projetos 
integrados e transdisciplinares, que permeiem e contribuam para a construção 
de conhecimento, transformação de paradigmas e proposição de mudanças no 
desenvolvimento humano, intelectual e social. Nas edições anteriores os temas 
apresentados foram:  

Edição 1 - Cultura da Inovação e Tecnologia,  

Edição 2 - Institucionalização da Inovação nas ICT´s,  

Edição 3 - A Nova Universidade,  

Edição 4 - Economia da Inovação,  

Edição 5 - A UNIVERSIDADE e a Inovação - a Hélice Tríplice,  

Edição 6 - Gestão de Mudança – Inovação e Aprendizado,  

Edição 7 - Gestão da Inovação.  

Esta oitava edição com o Tema - Inovação, Consciência e Colaboração – 
comemora os 20 anos do Projeto de Empreendedorismo e Inovação da UERJ. 
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Figura 29– Programação e Convite do 8º WCTI.  
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20  Anos de Empreendedorismo. 

Figura 30– Divulgação do  8º WCTI no UERJ em Dia. 
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Figura 31– Platéia no Aud. Da Reitoria. 
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Em 12 de fevereiro de 1992, através do Ato Executivo nº 32, o então Reitor da 
UERJ, Professor Hésio Cordeiro, criou a Coordenação Geral de Informática que 
tinha como função a formulação das políticas e diretrizes gerais que norteariam 
o processo de informatização da universidade, assim como a revisão, 
atualização e acompanhamento das atividades de informática na UERJ. Em 03 
de janeiro de 2014, a COINFO é transformada em Diretoria de Informática 
(DINFO), através do Ato Executivo n°003/94.  

Em 1996, durante o exercício do Reitor Antônio Celso Pereira, foi criada a 
Disciplina de Empreendedorismo pelo Instituto de Matemática e Estatística da 
UERJ pelo Professor Antônio Celso. Como eletiva universal, a disciplina abarca 
alunos dos mais variados institutos. 

Firmado pela Reitora Nilcéa Freire, nos anos 2000, o Ato Executivo de Decisão 
Administrativa nº 008/REITORIA/2000 cria o Programa de Propriedade 
Intelectual e Transferência de Tecnologia – PITT cujo objetivo era desenvolver o 
processo de proteção intelectual e transferência de tecnologia. 

Em julho de 2006, foi instituído o Programa de Empreendedorismo do Instituto 
de Matemática e Estatística – IME/UERJ, como Programa de Extensão, que tem 
como missão disseminar a gestão empreendedora na comunidade interna e 
externa da UERJ, através do Centro de Empreendedorismo (CEMPRE).  

 

 

 

 

 

 

Figura 32– Resultados Alcançados. 
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Figura 33– Resultados Alcançados, exemplos de Egressos. 
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Figura 34– Participação dos ex-reitores: Dr.Ésio e Dra. Nilceia. 
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Figura 35– Apresentação do Sub-Reitor Egberto Gaspar e Confraternização com os Drs: 

Ésio, Nilceia, Eliete, Tania , Elaine e Roberto Soares. 
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Figura 36– A Vice Reitora Maria Georgina cortando o Bolo e a equipe  do Diretor do 

Sebrae, Dr. Evandro Peçanha, apoiador do Evento. 
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1ª Tertúlia: Estudos da Consciência: “Conhecimento 

Pessoalmente Relevante segundo diferentes Linhas de 

Pensamento” 

A iniciativa, nomeada de “1ª Tertúlia – Estudos da 
Consciência: Conhecimento Pessoalmente Relevante 
segundo diferentes Linhas de Pensamento” teve o 
intuito de reunir pensadores que lidam com 
conhecimentos voltados para o entendimento da 
pessoa, sua forma de perceber o mundo e atuar nele, 
criando um ambiente de discussão aberto ao público 
que esteja interessado em discutir a vida e o mundo 
segundo várias abordagens. Nesse primeiro encontro, 
o grupo reuniu diversas visões de linhas espiritualistas, 
como judaica, vedanta, cristã, africanista, espírita, 
neurocientífica e cooperativista.  

Figura 37– Abertura pelo Prof. DrAntonio Ritto da 1ª Tertúlia – Estudos da Consciência: 

Conhecimento Pessoalmente Relevante  
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Desenvolvimento da Consciência - Conhecimento Pessoalmente 

Relevante segundo diferentes Linhas de Pensamento 

Conhecimento tem natureza diversa, acompanha a vida de cada pessoa e 
depende de sua cultura, de sua história e do ambiente em que viveu e vive. 
Não é exagero supor que a maioria das pessoas no mundo vive, percebe o 
mundo e toma decisões sustentada apenas em conhecimentos do senso 
comum. Assim, e de forma apenas introdutória, podemos cogitar que a 
robustez de determinado conhecimento é função dos critérios estabelecidos e 
da natureza e do ambiente de sua aplicação. De forma preliminar podemos 
cogitar três ambientes de abordagem e de trabalho para produção de 
conhecimentos: 

1. Ambiente da CIÊNCIA – Conhecimento verdadeiro, cientificamente 
robusto, busca da verdade; é verdade se for provado - Método 
Científico de raiz positivista. Muito eficiente no campo das exatas, tem 
dificuldade para tratar sujeitos e grupos sociais, de difícil definição nas 
suas complexidades e multiplicidades. 

2. Ambiente SOCIAL – Conhecimento socialmente robusto. Busca de 
entendimento, soluções e de evoluções em trabalhos com grupos 
específicos de pessoas. Neste caso a abordagem é levantar/produzir 
propostas e conhecimentos culturalmente inspirados e socialmente 
construídos. Não é reprodutivo, é comprometido com cada espaço e 
cada grupo social. 

3. Ambiente da PESSOA - Conhecimento pessoalmente relevante. 

4. Hipótese: É pessoalmente relevante um conhecimentos que amplie a 
Consciência e a Percepção da pessoa, a sua participação no mundo em 
que vive. 

Pesquisa – Tertúlia 

Uma Tertúlia é a construção de um espaço para discutir aspectos do 
conhecimento e da produção de conhecimento com o compromisso de suas 
formalizações e transferência para a sociedade. 

A discussão proposta justifica-se pela própria natureza da Tertúlia que 
evidenciará, para ajustes nas práticas, as inovações do conhecimento ao 
mesmo tempo em que revela, para os esforços da academia, as demandas, 
oportunidades e constrangimentos enfrentados nos ambientes sociais. 
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Participantes e Programação 

Participaram convidados representantes de diferentes linhas de pensamento e 
de concepções de mundo, da pessoa, da vida etc. 

1. A Visão Judaica – Prof. Edgard Leite 

2. A Visão Cristã – Prof. Frei Isidoro Mazzarolo 

3. A Visão Vedanta – Profa. Glória Arieira 

4. Uma Abordagem Neurocientífica – Profa. Andréa Camaz Deslandes 

5. A Visão Africanista – Profa. Helena Theodoro Lopes 

6. A Visão Espírita – Prof. Paulo Cesar Fructuoso 

7. Bases para um Modelo Centrado em Colaboração - Profa. Ines Cristina 
Di Mare Salles 

8. Conclusões da Tertúlia – Prof. Antonio Carlos de Azevedo Ritto 
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Produto 

O Objetivo é a Publicação de um livro no qual o texto produzido por cada 
convidado seja um dos Capítulos. 

ISBN- 978-85-399-0907-0, ED. CIÊNCIA MODERNA, RJ, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38– Livro resultado da 1ª Tertúlia.os da Consciência: Conhecimento Pessoalmente 

Relevante  
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Evento da Parceria Sebrae para capacitação em Canvas. 

 

 Figura 39– Oficina de Modelagem de Negócios com Quadro de Modelo de Negócios - 

26/10/2016 
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Ambiente-se 

Palestras para recepção dos novos servidores UERJ em parceria com a SRH que 
acontece mensalmente, realizadas dia 07 de novembro de 2016. 

Figura 40–  Ambientação com parceria da SRH. 
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Mostra de Estagio 

 

 Figura 41 -  Mostra de Estágios Uerj -2016 - 30/11/2016 

 

Objetivo: Workshop de Empreendedorismo, que teve como objetivo a 
apresentação de incubadoras e empresas juniores. O evento foi promovido 
pelo CETREINA. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42–  Abertura da Mostra de estágio de 2017 
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5º Fórum de Inovação e Tecnologia TIM 

A TIM em parceria com a Network Eventos, realizou a 5ª edição do Fórum TIM: 
Inovação e Gestão do Conhecimento, nos dias 13 e 14 de julho de 2016, no Rio 
de Janeiro. Este ano, o evento foi realizado em dois dias, contando com a 
participação dos gestores e colaboradores das seguintes áreas: Estratégia, 
Inovação, Redes, TI, Compras Tecnológicas, Marketing, Regulatório e Customer 
Care. 

Principais temas abordados 
- Modelo TIM de inovação 
- As oportunidades das IOT's 
- O mundo cognitivo - evolução e convergência tecnológica 
- A evolução dos negócios na era digital 
- Modelo Regulatório e perspectivas de evolução 
- Como as startups e as OTT'S estão mudando a realidade 

- Empreendedorismo e as inovações 
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Figura 43–  mesa de Inovação- UERJ e UFRJ.. 
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Curso do Sebrae/RJ sobre Biostartup 
 

Figura 44 –  Bio Starup na UERJ 
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Startup Rio e Empretec 

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), anunciou, na 
manhã da quinta-feira (20/10) às 10 horas, no Coworking Startup Rio no Catete 
(Rua do Catete, 243), na Zona Sul do Rio, as 40 startups finalistas da segunda 
edição do Startup Rio, programa desenvolvido pela Secti, em parceria com a 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). A partir 
da segunda-feira (24/10), as microempresas de base tecnológica iniciaram o 
Empretec, um seminário desenvolvido pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) e realizado no Brasil exclusivamente pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que utiliza metodologia voltada para o 
desenvolvimento do empreendedorismo. Após o anúncio, realizado pelo 
subsecretário de Estado de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Otakar 
Guilherme Svacina, as 40 selecionadas para a segunda fase do Startup Rio 
participaram de uma palestra sobre o método reconhecido 
internacionalmente. 

 
Figura 45 - Empretec que o Sebrae e a SECTI aplicaram a partir de 7/11/2016  

seis dias consecutivos, que visa identificar, estimular e desenvolver o  
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54º Congresso Científico da HUPE 

DATA DE REALIZAÇÃO:  24  a 26 de agosto de 2016, no Anfiteatro Ney Palmeiro 
. 

OBJETIVO: Participação da Direção do Inovuerj, como Palestrante e 
Moderadora da Mesa "Empreendedorismo e Universidade 

Espaço RIO – Apresentação de Projetos Startup RIO nas Olimpíadas .  

DATA DE REALIZAÇÃO: 15 de julho de 2016 

OBJETIVO: Disseminar a ambientação a necessidade de aprimoramento e 
parcerias entre as instituições acadêmicas e empresas privadas no Estado do 
Rio de Janeiro, por meio da articulação da SECTIC. 

 
Figura 46  
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ENCONTROS FAPERJ – A Inovação em debate  

Encontros FAPERJ, evento promovido pelo Núcleo de Estudos em Políticas 
Públicas para Inovação (Neppi), da Fundação, acontece com periodicidade na 
FAPERJ abordando temas de evolução inovadora e tecnológicas associado ao 
pensamento empreendedor, buscando um exitoso debate entre a academia 
científica e a experiência profissional de especialistas de áreas em voga.  

 

Figura 47 – Encontros FAPERJ sob o tema: “Empresas Nascentes de Base Tecnológica, 

Ação Empreendedora e o Papel do Estado". 

Fonte: Pagina da FAPERJ 
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Licenciamento de software - 2017  

Objetiva apresentar os softwares registrados pela UERJ para parceria e 
licenciamente junto a Sociedade. 

Figura 48  Palestra Licenciamento de Software 
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I e II SEMINÁRIO CARIOCA DE INOVAÇÃO, CUSTOS E PROJETOS 

 
 

 

 
Figura 49 

2º Seminário Carioca de Inovação, Custos e Projetos - IBEC 
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Participação ANPROTEC 

 

 
GREEN RIO – Evento Sebrae Marina da Glória 

 

 
Figura 50 
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9º WCTI – WORKSHOP DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

2º TERTÚLIA 

TECNOLOGIAS INOVADORAS E EXOANSÃO DA CONSCIÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 - Programação 
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Figura 52 – 9° Workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação  
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Figura 53 – 9° Workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação  
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Livro Publicado :  

TECNOLOGIAS INOVADORAS E EXOANSÃO DA CONSCIÊNCIA – ISBN: 978-85-
399-0930-8 

Ed. Ciêcnia Moderna LTDA, RJ, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54-  Livro Publicado 
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6. Produtos 

Produtos, sistemas e Paginas da Internet 

MAINE – Mapa de Informações Estratégicas –  

Sistema de Informações Acadêmicas Geográficas 

Desde seu desenvolvimento anterior, o Maine apresenta nova versão com 
possibilidade de vista por mapa, por dados e por satélite, além de tabelas 
consolidadas com as informações dos campi. Neste sentido de divulgar as 
informações em tempo real, foi ofertado aos devidos setores institucionais a 
atualização constante de dados no Maine, com acessos restritos, delegados aos 
responsáveis por consolidar dados nos seus âmbitos intitucionais.  

 

Figura 55 – Maine na visão satélite 
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Projeto de aprceria da UERJ com A faperj e SECTI, com a elaboração do  MAINE 
– Mapa de Informações Estratégicas  para o Estado do Rio de Janeiro, realizado 
pela UERJ em parceria com a SECTIDS, para as Instituições do Estado: CECIERJ, 
FAETEC, FAPERJ, FIA, LEÃO XII, UERJ, UEZO E UENF. Sistema de Informações 
Estratégicas Geográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 – Maine com recorte visual nos campi da Cidade do RJ - Sectids 
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Portfólio de produtos e serviços oferecidos pelas unidades da UERJ. 

Encontra-se disponível no sítio eletrônico: <www.inovuerj.sr2.uerj.br 
/portfolio>, o portfólio de produtos e serviços oferecidos pelas unidades da 
UERJ, com quem a sociedade pode realizar acordos, parcerias e contratos de 
prestação de serviços, conforme o caso, intensificando a atuação da instituição 
para com a sociedade.  

 

Figura 57– Recorte da visão do sítio eletrônico do portfólio. 

O projeto de Portfólio tem o objetivo de construir um Material de 
Apresentação e Sumário Executivo de modo a disseminar os produtos e 
serviços da UERJ e sua total capacidade de interagir com a Sociedade em suas 
demandas, através de acordos e/ou convênios de parcerias, bem como 
contratos de prestação de serviços. 

O InovUerj, através dos laboratórios, das UDT’s, das Empresas Jr e das 
Incubadoras produz técnicas, processos e metodologias que podem e devem 
ser levados à sociedade como parceria no desenvolvimento social, econômico e 
intelectual, bem como na melhoria da qualidade de vida e da cidadania.  

Neste sentido urge a criação de mecanismos efetivos para a articulação entre a 
Academia e a Sociedade na identificação de demandas e gargalos da 
Sociedade, para os quais a Universidade possa contribuir gerando 
compartilhamentos e evolução. 
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Objetivo 

O objetivo do Projeto Portfolio é a intensificação do relacionamento do 
InovUerj  com a sociedade através da identificação e desenvolvimento de 
projetos de interesse comum. 
A identificação de ofertas e demandas, da universidade e da sociedade, 
proporciona trabalhos conjuntos. A universidade tem competências, projetos, 
produtos e serviços, em diversos estágios de desenvolvimento, e quer 
encontrar na sociedade em geral e no sistema produtivo em particular, 
oportunidades para, em sinergia com os agentes próprios, desenvolver estudos 
e projetos, entregar produtos e prestar serviços. 

Na articulação da universidade com a sociedade o objetivo primário do 
portfolio é explicitar conhecimento e  qualidades que o InovUerj  pode oferecer 
ao estabelecer parcerias, tanto para intensificação das pesquisas, como para 
agregação de valores aos diversos segmentos da sociedade. 

Portfólio de ativos intelectuais com titularidade UERJ 

Encontra-se disponível no sítio eletrônico: <www.inovuerj.sr2.uerj.br>, o 
portfólio de ativos intelectuais com titularidade UERJ, aonde consultas são 
realizadas para entendimento dos pedidos e seus trâmites. Durante o ano de 
2016 foram vultosos os atendimentos na seção de propriedade intelectual do 
Inovuerj, no sentido de orientação e entendimento de como registrar os ativos, 
o que gerou a demanda por padronizar a informação por meio do sítio 
eletrônico do Inovuerj, em conclusão de desenvolvimento. 
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Figura 58 – Recorte da visão do sítio eletrônico do portfólio de ativos intelectuais 

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. Trata-se de um aplicativo computacional de avaliação e que 
oferece grande imparcialidade e eficiência na construção automática de 
indicadores. 
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Figura 59 - SAVA3

Figura 60 - Pagina internet das Coisas 
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Figura 61  Realidade Aumentada 

 

Figura 62-   Drones 
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Figura 63 -  Drones 

Figura 64 – Impressão 3D 
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Figura 65 – Estudos da Consciencia 

 

 

 
Figura 66 – Mapas Mentais 
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Figura 67 – Meio Ambiente- Mobile 

 

 

 

 

Sistema de Inscrição de Cursos e Eventos – LEGIN 

Objetivo: Divulgação do laboratório e suas atividades 
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Figura 68 -Tela do Sistema de Cadastramento de Cursos do LEGIN 

www.legin.uerj.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 69 Desenvolvimento do Site Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Sociais e 

Cooperativa Sociais –  

ITECS www.itecs.ime.uerj.br 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento Sistema de Alunos do Curso TIGNP 

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

http://www.legin.uerj.br/
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compartilhamento de trabalhos, exibição de notas e emissão de boletos de 
pagamento.  

 
Fig 70 - Curso MBA 

 
Fig 71  Sistema de Gerenciamento de Cursos: 
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Fig 72  Sistema de Gerenciamento de Cursos: 

 

 
Fig 73-  Sistema do Portal de Inovação e Empreendedorismo (PRIME) – Tela1 
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Fig 74 -  Sistema do Portal de Inovação e Empreendedorismo (PRIME) – Tela 2 

 

 

 
Fig 75- Portfólio UERJ – Tela 1 
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Fig 76- Portfólio UERJ – Tela2 

 

Fig 77- Mulheres na Rede – Tela 1 
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Fig 78- Mulheres na Rede – tela 2 

 

 

 

 

 
Fig 79- Mulheres na Rede – Tela 3 
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Fig 80 Mulheres na Rede – Tela 4 

 

 

 

 
Fig 81-  Mulheres na Rede – Tela 5 
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7. Ativos Intelectuais – Gestão da Inovação 

NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – InovUerj 

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 sócio-econômico.Na UERJ, 
essa realidade, tão logo identificada, foi muito bem equacionada e em 17 anos 
de atividade. Pode-se observar a taxa de desenvolvimento de projetos de 
pesquisa. Em 53 anos a taxa de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – PDI 
por Ano, de 1964 até 2011, foi de 437,810 projetos por ano, no total de 23.204 
projetos . Nos últimos 4 anos com 7.325 projetos crescemos a taxa de 1831,25 
projetos por ano, conforme mostra o quadro abaixo.  As ações de capacitação, 
com seminários e abordagens diversas em todas as Unidades e instâncias da 
universidade, com a realização de eventos, cursos e parcerias promoveu um 
grande apoio ao corpo acadêmico, que respondeu com 160 pedidos de registro 
e proteção até 2017, o que demonstra o potencial da UERJ e a força de uma 
ação na Gestão Institucional Estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 82 – Taxa de desenvolvimento 
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Fig 83 Análise dos Ativos Protegidos pela UERJ 2017 

 

 

 

 

Fiig 84 - Historico da evolução dos pedidos de proteção UERJ anuais 
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Fig 85 - Evolução (2012 a 2017 
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