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1. Introdução 

O presente relatório mostra o desenvolvimento e atividades na 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 procedimentos para a INOVAÇÃO. 

O cenário mundial, incluído o momento brasileiro, se reveste de toda a am-
biguidade dos tempos modernos. Se por um lado estamos passando por momen-
tos difíceis, com crises polêmicas em quase todas as áreas e em diversos níveis, 
por outro lado, se vislumbram excelentes oportunidades, com alto índice de ex-
pectativas em inúmeras áreas do conhecimento e com enorme amplitude geográ-
fica. 

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. 

A experiência no desenvolvimento de software e projetos de pesquisa trou-
xe, na década de 80, alguns questionamentos sobre os conteúdos inseridos em 
softwares aplicativos nos mais variados campos do conhecimento. 

Não só a Educação, bem como a Medicina, com o apoio da informática reve-
laram o uso indiscriminado de imagens, músicas e textos de autores conhecidos, 
sem prévia autorização destes. 

Na UERJ, esta realidade, tão logo identificada, foi muito bem equacionada. 
Em alguns casos, através da negociação da reitoria da universidade com empresá-
rios de autores, que visualizaram a interação acadêmica docente sem nenhum 
interesse de ganho pecuniário, e em outros casos na orientação dos desenvolve-
dores para mudanças de conteúdo, antes da divulgação dos trabalhos. 

À ótica da “correção”, de se utilizar material devidamente autorizado, acres-
centou-se a preocupação com a “perda” dos conteúdos desenvolvidos na Univer-
sidade, que, por mecanismos variados foram “levados” da academia e de seus 
verdadeiros autores. 

Com esta visão, surgiu na reitoria a proposta de organizar uma ação estraté-
gica para sensibilizar e orientar os professores e pesquisadores quanto ao uso de 
material alheio e à proteção de material próprio desenvolvido na Universidade. O 
que significa dizer que, quem visualizar uma solução inovadora, bem gerenciada, 
poderá ter expressão mundial e consequente impacto na sociedade. Assim, nas-
ceu em 2000 o Núcleo de Inovação da UERJ, instituindo a Cultura de Inovação e 
Propriedade Intelectual na UERJ.  Em 16 de maio de 2012, o então Núcleo de Ino-
vação teve seu trabalho consolidado com a transformação para o Departamento 



 

Relatório Técnico 2012-2013 

Página
8 

de Inovação – InovUerj, vinculado à Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da 
UERJ, reafirmando a proposta de imprimir à missão institucional da Universidade, 
a estratégia de cultura da inovação, do pensar flexível e diferente como aborda-
gem metodológica de gestão acadêmica e organizacional. 

A receptividade manifestada pela academia não poderia ser mais contun-
dente. Em 12 anos de atividade foram inúmeras as ações de capacitação, com se-
minários e abordagens diversas em todas as unidades e instâncias da Universida-
de. Eventos e parcerias, e o corpo acadêmico respondeu com 18 pedidos de pro-
teção e 23 marcas. Nos dois meses que se seguiram a criação do novo departa-
mento – InovUerj, sua enorme divulgação e todo o apoio institucional, a UERJ con-
tabilizou só em maio e junho de 2012, 10 pedidos de patentes, o que demonstra o 
potencial da UERJ e a força de uma ação na Gestão Institucional Estratégica. 
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2. O Departamento e sua criação em 2012 
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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 com 
a seguinte Missão, Visão, Princípios e Estrutura: 

Missão 

Articular e promover a Inovação Tecnológica e Social entre os setores da 
Academia 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; 

Aderência às diretrizes do MCTI. 

Estrutura 

Vinculado à Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – (SR-2), o Departa-
mento de Inovação da UERJ – InovUerj - Localização e Precedência, conforme Ato 
Executivo de  Decisão Administrativa – 050 / Reitoria/2012. 
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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 Secretaria 
Executiva. 

Instalações 

 
Recepção do Departamento de Inovação – InovUerj 
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Sala de Reunião e Teleconferência  

 
 
 

 
Laboratório de Capacitação em Inovação e PI 
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Escritório de Projetos 

 
 
 

 
Observatório de Inovação 
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Escritório de Propriedade Intelectual – Escpi 

 

 
Sala de Convivência 
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Portal do InovUerj 

 

 
www.sr2.uerj.br/inovuerj 

Atividades Estratégicas 

• Criação e manutenção da comunicação direta, clara e produtiva entre as poten-
cialidades acadêmicas e as necessidades da sociedade. 

• Informação e orientação às unidades acadêmicas da UERJ sobre as questões li-
gadas à Propriedade Intelectual. 

• Identificação, a partir de levantamentos, das potencialidades da produção 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 interesse e a via-
bilidade de sua exploração, com a transferência de tecnologia. 

• 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. 

• Estímulo e apoio ao desenvolvimento de pesquisas científicas, atividades inova-
doras e empreendedoras na Universidade e proteger legalmente seus resulta-
dos, garantindo a sua transferência para a sociedade. 

• Transferência de tecnologia. 
• Sensibilização da comunidade acadêmica da UERJ sobre a proteção da proprie-

dade intelectual. 
• Incentivo ao desenvolvimento de pesquisa básica e avançada. 
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• Criação do catálogo de potencialidades. 
• Apoio ao desenvolvimento do intercâmbio empresarial. 
• Capacitação e treinamento de pesquisadores e profissionais sobre direitos e 

procedimentos da propriedade intelectual. 
 

Regimento Interno 
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Parcerias Internas e Externas 

 

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 

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 (França) 

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 

 Cluster Automotivo Sul Fluminen-
se 

 LDSOFT 

 SEA 
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Metodologias 

Metodologias Aplicadas 

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

Metodologia de Produção de Conhecimento Contextualmente Robusto 

O projeto utiliza a Metodologia de produção de conhecimento para desen-
volvimento de projetos inovadores comprometido com mudança, apresentado na 
figura abaixo. 

• 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 – Produção de Conhecimento Contextualmente Robusto 
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Metodologia para identificação de Indicadores e Avaliação. 

O projeto utiliza a Metodologia de Avaliação A3 e também o Método DIA – 
Diagnóstico, Intervenção e Avaliação – para acompanhamento e avaliação das 
intervenções cujas fases estão apresentadas na figura abaixo. 

 
Método DIA 

 

Capacitação para promoção da reflexão e discussão comprometidas com inovação 

Realização de atividades de capacitação, cursos, seminários, workshops e 
oficinas para envolvimento das pessoas nos temas criatividade, liderança, tecno-
logias da informação e da comunicação com destaque para uso das redes sociais e 
componentes na rede, integrados para inovar. Desenvolvimento de conteúdos 
para promoção da reflexão e discussão comprometidas com inovação. 

 

Gestão de Projetos, alinhadas com as Práticas do PMI 

O desenvolvimento de projetos obedecerá a metodologias de gestão para 
inovação e gerência de projetos com vistas a garantir progresso das atividades 
com acompanhamento de objeto, objetivos, qualidade, custos e prazos utilizando 
as melhores práticas gerenciais tendo como base princípios metodológicos do PMI 
e da sustentabilidade.  
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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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3. Observatório de Inovação 

Atribuições 

Criar e manter infraestrutura de TIC específica para desenvolvimento, acompa-
nhamento e divulgação da inovação na UERJ; interagir com o SERAD e a DINFO; de-
senvolver atividades de integração com as tecnologias, capacitação e publicação dos 
resultados de proteção, transferência e busca de informação; acompanhar e manter 
o software específico das atividades de inovação, a homepage, o catálogo de poten-
cialidades, software de avaliação e a carteira 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 
monitoramento 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. 

Infraestrutura Tecnológica 

O InovUerj é composto por: 

Onze computadores Desktop compostos por: 

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

Dois computadores Desktop compostos por: 

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

• Processador Intel 1000m (2Mb de Cache, 1.80 GHz), 4 Gb de memória RAM e 
320 Gb de HD. 

Três impressoras HP Deskjet 3516: 

• Ligadas aos Computadores All-in-One por Wi-Fi Roteador TP Link WR1043ND 

Quatro computadores All-in-One compostos por: 

• Processador Intel Core i5-3330s (6Mb de Cache, 3.20 GHz), 4Gb de memória 
RAM e 1 Tb de HD. 

Duas torres utilizadas na tela de vídeo conferência e no Podium de Interação 
Professor-Aluno compostas por: 

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

• Trinta e dois aparelhos sem fio “Notepad 2” 
• Características: tela OLED colorido e teclado QWERTY  
• Data Show Epson x14+ 
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• Câmera Coolpix p510 
• Duas caixas de som com dois microfones de 100 w R.M.S. 

Vinte e um notebooks Acer compostos por: 

• Processador Intel Celeron (2 Mb de Cache, 1.80 GHz), 4 Gb de memória RAM e 
350 Gb de HD. 

Produtos 

Catálogo de Potencialidades - Sistema de Acesso local - SAL 

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

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

Número de Registro no INPI = 126916 

Objetivo: Permitir o acesso a banco de dados de forma direta e completa-
mente 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 - midia flash, 
desenvolvido em PHP, MySQL, além disso, é possível atualização anual via inter-
net. 
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Gráfico das Pesquisas registradas em 2013 

 

 
Integração com os Projetos de Pesquisa – SR2 

 
 

 
Integração com os Projetos de Extensão – SR3 
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Sava3 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA A3 

Número de Registro no INPI = 126933 

Objetivo: Modela e roteiriza o programa de avaliação da organização, proje-
to, setor ou pessoa.  

 
Inovação: 

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

MIG – MÓDULO DE INFORMAÇÃO GERENCIAL – SISTEMA DE GERENCIAMENTO E 
GESTÃO DO INOVUERJ 

Objetivo: Atualizar o sistema do Modelo de Gestão de Inovação em  

Programa de Computador com vistas à solicitação de registro no INPI 

 

 
Tela do Sistema: Abertura 
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Tela do Sistema: Edição de Atividades e Projetos 

 

 

Tela do Sistema: Exibição e Consulta de Informações 
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DAF- UERJ – SISTEMA CONSOLIDADOR DE CONTAS  

OBJETIVO: Desenvolvimento de Sistema de Interface Tecnológica para a Di-
retoria de Administração Financeira /UERJ. O Sistema facilita às unidades a consul-
ta de conta corrente e consolidação, através da web. 

Tecnologia utilizada: PHP e MySQL. 
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4. Escritório de Propriedade Intelectual 

Atribuições 

Mapear as unidades potenciais no desenvolvimento de tecnologia e inova-
ção; 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 home 
page dos produtos e/ou serviços desenvolvidos, patentes e outros registros; ela-
borar as cláusulas de PI em todos os processos de desenvolvimento parceiro e 
contratos; elaborar notas técnicas e pareceres; promover a capacitação sobre 
propriedade Intelectual e transferência de tecnologia, valoração, acordos e nego-
ciação; acompanhar as legislações vigentes e sugerir atualizações quando solicita-
do, sobre PI. Atualizar a documentação da Sistemática Operacional – SO, o guia de 
referência, o regimento interno e os documentos de proteção; manter o relacio-
namento com INPI; disseminar a cultura e vantagens da proteção da tecnologia; 
acompanhar, monitorar e construir indicadores da evolução, impactos e benefí-
cios da PI na UERJ e na sociedade em geral. 

A UERJ possui três solicitações de registro de programa de computador jun-
to 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 internacionais. Foram seis 
pedidos de registros de modelo de utilidade, quatro pedidos de registro de dese-
nho industrial – ambos juntos ao INPI –, além de três registros 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 Propriedade Intelectual 
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5. 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 tecnológicos 
na UERJ e na sociedade; orientar e promover a prática de acompanhamento de 
projetos, contratos e parcerias; construir indicadores de evolução, impactos e be-
nefícios da inovação, a partir dos projetos e atividades realizadas; divulgar editais 
de apoio ao desenvolvimento e demandas sociais; disseminar a cultura e vanta-
gens da gerência de projetos; desenvolver e disseminar a metodologia de gerência 
de projetos; promover a capacitação de gerencia de projetos; promover a cultura 
de valoração e avaliação de riscos e a relação custo/benefício e no tocante à 
transferência de tecnologia e o não patenteamento; atualizar a documentação da 
Sistemática Operacional – SO, o guia de referência, o regimento interno e os do-
cumentos de gerenciamento de projetos. 

Projetos 

NOME: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE INOVAÇÃO 

STATUS: EM ANDAMENTO 

DESCRIÇÃO: Convênio com a França (Universidade de Angers) entre o 

InovUerj e Instituto de Matemática e Estatística da UERJ para a realização de 
um MBA em Gestão de Inovação na UERJ. Convênio assinado em 2013. 

Mestrado e Doutorado em Gestão da Inovação. Elaboração das disciplinas e 
corpo docente. 

 

NOME: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA - UNIRIO 

STATUS: EM ANDAMENTO 

DESCRIÇÃO: Transferência de Tecnologia UERJ /UNIRIO – Transferência de 
Software de Bolsas de Iniciação Científica da UERJ para UNIRIO.  

Instrumento de acordo de transferência de tecnologia aprovado pela UERJ e 
em análise pela UNIRIO. 
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NOME: EDITAL EMPRESA JUNIOR – 2012/2013  

STATUS: EM ANDAMENTO 

DESCRIÇÃO: Edital de Projeto Acadêmico de Empresa Júnior da UERJ – apoio 
financeiro e logístico às Empresas Juniores. 

OBJETIVO: Disseminar a cultura de inovação e empreendedorismo associado 
ao trabalho e renda. 

Promover a integração organizacional acadêmica com planejamento, avalia-
ção e gestão de negócio e projetos. 

ESTRATÉGIA DE AÇÃO: 

Apoiar as Empresas cujos projetos sejam classificados com uma parcela úni-
ca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para instalação de infraestrutura empresarial 
da EMPRESA JÚNIOR, no espaço da unidade acadêmica a que pertence. Ao profes-
sor orientador caberá uma bolsa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo período 
de 12 (doze) meses, improrrogável. 

 

 



 

Relatório Técnico 2012-2013 

Página
38 

Banca Avaliadora do Projeto Acadêmico de Empresa Júnior UERJ 2013 divulga resultado 

A UERJ tem atividades de 
desenvolvimento e 

pesquisa inovadores 
desde 1995. Atualmente, 

suas ações interagem 
com toda a sociedade e 
governo, com parcerias 

de vulto com a 
Petrobrás, Firjan e as 

Secretarias de 
Desenvolvimento 

(SEDEIS) e de Ciência e 
Tecnologia (SECT), além 

de outras. No âmbito 
empresarial, os contratos 
e convênios demonstram 

aa a condição 
profissional da l da UERJ, 

e neste sentido, 
aperfeiçoar as Empresas 
Juniores faz-se mister. 

Assim, o projeto de apoio 
às Empresas Juniores 

nasceu de maneira 
inovadora, pois a UERJ 

foi a primeira 
universidade do Brasil a 
instituir apoio financeiro 
e logístico às Empresas 

Juniores. O objetivo 
deste projeto é 

Disseminar a cultura de 
inovação e 

empreendedorismo 
associado ao trabalho e 

renda e promover a 
integração 

organizacional  
acadêmica com 

planejamento, avaliação 
e gestão de negócio e 

projetos. 

 
Da esquerda para a direita: Prof.ª. 

Magda, Drª. Ruth, Prof.ª. Tania, Prof.ª 
Marinilza, Dra. Claudia, Prof.ª Maria 

Thereza e Prof. Miyashita. 
 
Aos cinco dias do mês de dezembro de 

2013, às 16h27min h, nas instalações do Departa-
mento de Inovação da UERJ, a Banca Avaliadora do 
Projeto Acadêmico de Empresas Juniores da UERJ - 
Edital - 2013, encerrou a avaliação com o seguinte 
resultado: 

 
1º InovaNutri Junior (Nutrição) 

2º Iniciativa Junior (Administração) 
3º Ética Consultoria e Projetos (Engenharia de Pro-

dução – Resende 
4º Hidros Consultoria (Engenharia) 

5º InterAção Empresa Junior (Psicologia) 
6º Titanus Soluções Sustentáveis (Biologia) 
7º Economus Consultoria Junior (Economia) 

8º Expresse! Consultoria (Comunicação Social) 
9º BitWeb Junior (Ciência da Computação) 

10º Geográfica Consultoria (Geografia 
11º Nauta Empresa Junior (Oceanografia) 

 
Publicado, no Diário Oficial do Estado do 

Rio de Janeiro, a abertura das inscrições para o Edital 
de Empresa Júnior - 2013 da UERJ, no dia 
05/11/2013, parte I, página 40, Coluna 1ª. 

Participaram da banca 
avaliadora a Profª. 

Magda Lauri Gomes 
Leite (CEFET – RJ), Prof.ª 

Ruth Epsztejn 
(Especialista em 

Metrologia e Qualidade 
Sênior do Inmetro), Drª 

Daniela Longobucco 
Teixeira Balog (FIRJAN), 

Drª. Claudia Bianca 
Santos de Luca 

(Coordenadora do 
Prêmio MPE Brasil – 
SEDEIS), Profª. Tania 

Maria de Castro 
Carvalho Neto (Diretora 

no Cetreina) e Prof. 
Ricardo Miyashita 

(Faculdade de 
Engenharia da UERJ). O 

InovUerj contou também 
com a ilustre presença 

da Profª. Maria Thereza 
Lopes Nascimento 

(Diretora da DAF). A 
realização do projeto 

ficou a cargo do 
Departamento de 

Inovação da UERJ – 
InovUerj, sob a 

coordenação da Diretora 
do departamento, Profª. 

Marinilza Bruno de 
Carvalho. Os critérios 
utilizados na avaliação 

foram: a área de 
conhecimento; nível de 

inovação; nível de 
criatividade; 

contribuição na 
formação profissional; 

nível de pesquisa e 
extensão; mercado; 

integração da equipe; 
nível de produtividade e 

serviço e  chances de 
aprendizado e sucesso. 
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NOME: ENCONTRO DO DEPUTADO FEDERAL OTÁVIO LEITE E EMPRESAS 
JUNIORES - PI 

DATA DE REALIZAÇÃO: 08/07/2013 

OBJETIVO: Promover uma aproximação da comissão de desenvolvimento 
econômico da Câmara Federal como facilitadora de iniciativas empreendedoras 
de universitários.  

IMPACTOS SOCIAIS: Os impactos técnico-científico, pessoal e social dos alu-
nos podem ser observados através dos resultados e desempenho das atividades 
realizadas. Outros impactos na formação foram os eventos em que participaram 
tanto como equipe organizadora ou como assistentes, bem como os projetos que 
atuaram como consultores pelo programa CEMPRE. 

 

 
Lançamento do Projeto Empresa Júnior com apoio do Deputado Federal Otavio Leite 
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NOME: REDE SUCe 

STATUS: EM ANDAMENTO 

DESCRIÇÃO: Convênio de trabalho entre a UERJ, CEFET/RJ e SEDEIS para ge-
ração de trabalho e renda nas comunidades. 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDEIS - 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Servi-
ços, a UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o CEFET/RJ - Centro Fe-
deral de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 

 
O presente convênio tem por finalidade estabelecer parceria entre a UERJ, o 
CEFET/RJ e a SEDEIS, visando o desenvolvimento de projetos acadêmicos, tecno-
lógicos e de inovação, com a prospecção e articulação para o trabalho, renda e 
desenvolvimento econômico em segmentos da realidade, identificados em áreas 
de atuação das instituições signatárias.  
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NOME: TECLAC 

STATUS: EM FASE DE FINALIZAÇÃO 

DESCRIÇÃO: Projeto de Técnicos com bolsas UERJ, para Laboratórios de Alta 
Complexidade. Edital TECLAC 2012 em parceria com a FAETEC. 

 
 

 
Assinatura dos termos de compromissos: 

Alunos FAETEC com Reitorias UERJ e FAETEC  
na UERJ em 12/12/2012. 
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Foram 384 alunos da FAETEC que se inscreveram para a seleção e todos os 
47 laboratórios da UERJ tiveram as vagas oferecidas preenchidas. 

As empresas oferecem contratos e não estágios. Juntou a necessidade da 
FAETEC em proporcionar estágio aos alunos e os laboratórios da UERJ que querem 
alunos motivados. “Vamos apostar que a empregabilidade desses alunos seja sa-
tisfatória” – ressaltou o vice-reitor da UERJ, Paulo Roberto Volpato Dias, durante a 
solenidade no auditório do Pavilhão Reitor João Lyra Filho, na UERJ.  

Lista dos laboratórios contemplados com bolsista TECLAC (aluno de curso 
técnico da FAETEC): 50 Bolsas UERJ, com duração de 12 meses, 20 horas sema-
nais, por R$800,00.  

RESULTADO DAS BOLSAS SELECIONADAS PELOS LABORATÓRIOS DA UERJ 

Relação Bolsista x Laboratório. 

Coordenador Laboratório Bolsista 

1 Aderval Luna Laboratório Didático de Informática Gusttavo Locatelli Portela 

2 Aderval Luna Laboratório Didático de Informática Jefferson do Nascimento Ferreira 

3 Aderval Luna Laboratório Didático de Informática Jonathan Gomes da Silva 

4 
Carlos Eduardo Veloso 
Almeida 

Laboratório de Ciências Radiológicas Alan de Oliveira Gonçalves 

5 
Cássia de Oliveira Fari-
as 

Laboratório de Análise de Elementos 
Traços 

Renato Viera Sampaio Junior 

6 Claudia Hamacher 
Laboratório de Geoquímica Orgânica 
Marinha 

Erick Fernandes Vieira Gagliano 

7 
Claudio de Morisson 
Valeriano 

Laboratório de Geocronologia e Isó-
topos Radiogênicos  

Lucas Martins da Silva 

8 Cristiana Solza  Laboratório de Citogenética  Aline Wick Nicola de Barros 

9 Eliete Bouskela Laboratório de Pesquisas Clínicas e 
Experimentais em Biologia 

Estevão Gomes Pereira  

10 Eliete Bouskela Laboratório de Pesquisas Clínicas e 
Experimentais em Biologia 

Melanny Bernardino de Lima Carva-
lho  

11 Eliete Bouskela 
Laboratório de Pesquisas Clínicas e 
Experimentais em Biologia 

Priscila Samara Freitas Lage  

12 Elizabeth Marques Laboratório de Bacteriologia Clínica  Matheus Pires dos Santos 

13 Eloiza Oliveira 
Laboratório de Estudos da  Aprendi-
zagem Humana  

João Victor Moreira Gomes 

14 Ivan Napoleão Bastos  Laboratório de Corrosão  Camille Toscano 

15 Jorge Luis Nunes e 
Silva Brito 

Laboratório de Fotogrametria Gabriel Duarte Louredo da Costa 

16 Jorge Luiz Cruz Laboratório de Artes, Performance e 
Audiovisual: Cinema e Vídeo 

Danielle Sthefani Albuquerque de 
Moura  

17 Jorge Soares  Laboratório de Inteligência de Negó-
cios   

Gabriel Martins Medeiros 
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Coordenador Laboratório Bolsista 

18 
José Guilherme Santos 
da Silva 

Laboratório de Computação das 
Ciências do Ciclo Básico 

Ana Paula Grassini 

19 Leticia Cotrim Da Cunha Laboratório de Oceanografia Química João Paulo Lucca Morgado  

20 Lisandro Lovisolo 
PROSAICO - Laboratório de Proces-
samento de Sinais, Aplicações Inteli-
gentes e Comunicações 

Christian Yungtay 

21 Lisandro Lovisolo 
PROSAICO - Laboratório de Proces-
samento de Sinais, Aplicações Inteli-
gentes e Comunicações 

Jaqueline da Silva Lima 

22 Lisandro Lovisolo 
PROSAICO - Laboratório de Proces-
samento de Sinais, Aplicações Inteli-
gentes e Comunicações 

Lucas Renan Ferreira Lima 

23 Lisandro Lovisolo 
PROSAICO - Laboratório de Proces-
samento de Sinais, Aplicações Inteli-
gentes e Comunicações 

Matheus Lima dos Anjos  

24 Luciana Tricai Cavalini 
Laboratório de Modelagem Multinível 
de Informações em Saúde  

 André da Silva Nunes 

25 Luciana Tricai Cavalini Laboratório de Modelagem Multinível 
de Informações em Saúde  

Iayza Maia Rodrigues de Oliveira 

26 Luciene Pimentel da 
Silva  

Laboratório de Hidrologia Mayara Marins Barbosa 

27 Luis Chiganer  Laboratório de Medidas Elétricas/ 
Laboratório de Circuitos Elétricos 

Leticia de Oliveira Rosa  

28 Luis Chiganer  
Laboratório de Medidas Elétricas/ 
Laboratório de Circuitos Elétricos Martha Pereira da Silva  

29 Luis Chiganer  
Laboratório de Medidas Elétricas/ 
Laboratório de Circuitos Elétricos 

Matheus de Souza Abrahão 

30 Luis Chiganer  
Laboratório de Medidas Elétricas/ 
Laboratório de Circuitos Elétricos 

Otavio Schirmer Rezende 

31 Luis Chiganer  
Laboratório de Medidas Elétricas/ 
Laboratório de Circuitos Elétricos 

Paulo Victor Bernado Alvarez  

32 Luis Chiganer  Laboratório de Medidas Elétricas/ 
Laboratório de Circuitos Elétricos 

Rafael Vaz de Carvalho   

33 Luis Chiganer  Laboratório de Medidas Elétricas/ 
Laboratório de Circuitos Elétricos 

Renato Cochrane Oliveira da Silva 

34 Luis Chiganer  Laboratório de Medidas Elétricas/ 
Laboratório de Circuitos Elétricos 

Samara Moraes da Silva 

35 Luis Chiganer  Laboratório de Medidas Elétricas/ 
Laboratório de Circuitos Elétricos 

Sarah de Oliveira Rosa 

36 Luiz Guilherme Almeida 
do Eirado Silva 

Laboratório Geológico de Processa-
mento de Amostras 

Marcos Vinicius Morais Pinto  

37 Marcia Marques Gomes Laboratório de Biorremediação e 
Fitotecnologias 

Carmelita Pereira Rodrigues 
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Coordenador Laboratório Bolsista 

38 Marcia Marques Gomes 
Laboratório de Biorremediação e 
Fitotecnologias 

Douglas Ferreira 

39 Marco Gaya 
Laboratório de Engenharia e Tecno-
logia de Petróleo e Petroquímica 

Anderson da Conceição Cortes  

40 Marilia Diniz  
Laboratório de Caracterização de 
Materiais da UERJ  

Hélio dos Santos Lima Neto  

41 Marilia Diniz  
Laboratório de Caracterização de 
Materiais da UERJ  

Rafael Rocha Rangel 

42 Marinilza Bruno de Car-
valho 

Laboratório de Avaliação, Tecnologia 
Social e Inovação 

Karen Custódio Rodrigues 

43 Marinilza Bruno de Car-
valho 

Laboratório de Avaliação, Tecnologia 
Social e Inovação 

Karla Miryan Cardoso de Souza 

44 Mauro Geraldes 
Laboratório de Materiais e Espectro-
metria  Karoline Pereira dos Santos 

45 Monica Heilbron      Laboratório de Estudos Tectônicos   Tainan da Fonseca Fernandes  

46 Mônica Regina Marques Laboratório de Tecnologia Ambiental  Guilherme Oliveira do Carmos  

47 Norberto Mangiavacchi 
Grupo de Ensaios e Simulações 
Ambientais para Reservatórios 

Ryan Rodrigues Domingos  

48 Pedro Lopes de Melo 
Laboratório de Instrumentação Bio-
médica 

Marcelly Sousa de Jesus 

49 Pedro Lopes de Melo 
Laboratório de Instrumentação Bio-
médica 

Matheus William Molina de Medei-
ros Barbosa 

50 Pedro Lopes de Melo 
Laboratório de Instrumentação Bio-
médica  

Mayara Helena Moreira Nogueira 
dos Santos 

51 Robson Leão Laboratório de Microbiologia Clínica Monique Bandeira de Mello Gomes 

52 Rogério Bosignoli Laboratório de Hormônios Allana Rodrigues Vieira  

53 Rogério Bosignoli Laboratório de Hormônios Caroline de Souza Montenegro 

54 Rosane Orofino Costa  Laboratório de Micologia Kassia Hellen Porto da Silva 
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Entrega de Certificado 
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AUTO – AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARTICIPANTES 

As notas correspondem ao desenvolvimento dos itens abaixo considerados, 
sendo 4 o maior índice e 1 o menor índice. 
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NOME: PARCERIA INPI – UERJ 

STATUS: EM ANDAMENTO 

DESCRIÇÃO: Convênio de Capacitação – Parceria UERJ e INPI 

Objetivo Geral: 

Fortalecer a cultura da inovação, de Propriedade Industrial (PI) e da transfe-
rência de tecnologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e promo-
ver, por meio desta parceria, a sua disseminação no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Objetivo Específico: 

Aprimorar a capacitação dos funcionários, professores, pesquisadores e alu-
nos da UERJ e de instituições parceiras de outras localidades sobre o tema de PI 
para um melhor entendimento e uso do sistema de proteção do intangível. 

 

 
Seminário do Planejamento de Ação: 27/02/2013 
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NOME: PROJETO QTR -  QUALIDADE, TRANSPARÊNCIA E RESULTADO 

STATUS: EM ANDAMENTO 

DESCRIÇÃO: 

O Objetivo do QTR é a instalação de um processo novo de construção e 
acompanhamento de projetos, bem como a capacitação das pessoas da UERJ no 
gerenciamento de projetos, comprometidos com o gerenciamento do escopo do 
projeto proposto,  prazo, custo, risco, equipe de trabalho, gestão de tempo, par-
cerias/aquisição, contratos e convênios, relatórios, prestação de contas e integra-
ção tanto interna como externa.  

As metas são, no período de 30 meses, documentar, disseminar e instalar a 
prática da elaboração de projetos, atravessando seu desenvolvimento e alcançan-
do os seus resultados, de modo que todas estas atividades possam ser acompa-
nhadas e aprimoradas num contexto de inovação através das dinâmicas de gestão 
de conhecimento, gestão de pessoas e gestão da Inovação. 

A Metodologia utilizada no Projeto QTR segue as práticas PMI, cuja instala-
ção já iniciada no Estado do Rio através do EGP – Escritório de Gerência de Proje-
tos do Governo do Estado do RJ, e neste momento está instalada no Escritório de 
Propriedade Intelectual do InovUerj. 

A Justificativa para o projeto repousa no fato de que a boa e efetiva admi-
nistração da aplicação de recursos e alcance dos objetivos pretendidos pelos ges-
tores, no prazo, custos previstos, análise do risco, contingência, precaução e pre-
venção, de extrema relevância atualmente, é um desafio que tem se comprovado 
vencedor com uma sistemática de Gestão de Projetos, Gestão de Pessoas e na 
Gestão de Processos Inovadores. Assim, se apresenta uma práxis que envolva os 
participantes num processo coletivo de controle do desenvolvimento do projeto, 
seus resultados e com a progressiva aquisição de conhecimento.  

A ação 1/2013 do Projeto QTR é formar equipe de profissionais especialistas 
em TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação para os diversos setores da 
UERJ.  

Etapa 1 – com base no diagnóstico situacional das unidades administrativas 
e acadêmicas da UERJ foi concluído e dimensionado a grande necessidade de pro-
fissionais em ambos os níveis (superior e técnico) na área de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação – TIC, em seus vários perfis. 

Com autorização do Reitor e Integração com as áreas de execução DAF, 
DINFO e InovUerj / SR-2 estão sendo indicados em caráter emergencial, como 
contrato no caso de servidores e/ou externos e com bolsa para alunos, 10 profis-
sionais nas áreas de UML, Java e PHP, para atendimento aos projetos das unida-
des DAF, DINFO, SRH, REDE SIRIUS, SERAD e InovUerj, pelo prazo de 10 meses, 
no valor de R$1.000,00/mês, para bolsa de aluno e R$1.200,00/mês, para servi-



 

Relatório Técnico 2012-2013 

Página
54 

dor/externo. Nesta etapa os profissionais participarão do desenvolvimento de 
projetos até a chamada dos profissionais de concurso (etapa 2 deste projeto), de 
modo a terem 2 meses para passagem e transmissão de serviços e /ou tarefas.  

Etapa 2 – também com base no diagnóstico situacional das unidades admi-
nistrativas e acadêmicas da UERJ foi concluído e dimensionado o número de de-
mandas em cada setor. Esta etapa terá sua realização em paralelo com a etapa 1, 
com o objetivo de elaborar edital e promover o concurso para Tecnologia da In-
formação e Comunicação – TIC em seus vários perfis, com provas, avaliação e re-
sultados previstos para que a convocação  aconteça em 8 meses, de modo que os 
profissionais da etapa 1 possam ter 2 meses em contato com os concursados já 
convocados, para passagem e transmissão de serviços e/ou tarefas.   

O resultado esperado, em primeira instância é a mudança de cultura. A par-
tir deste princípio a inserção do processo de inovação como mola propulsora para 
buscar, aprender, desafiar solucionar problemas complexos e antigos, comparti-
lhar, aprender a aprender, aprender a viver nas comunidades acadêmica e social e 
gerar cada vez mais egressos, cidadãos competentes, responsáveis com condições 
de integrar e agir em uma sociedade justa e com mais qualidade de vida. 

Cronograma 

• Etapa 1 -  01/10/2013 - Início das atividades dos profissionais contratados. 
• Etapa 2 - 10/10/2013 –- formação da equipe de elaboração do Edital do Concur-

so de nível médio para área de TIC e seus perfis. 
• 05/05/2014 - posse dos concursados aprovados. 
• Etapa 3 - 12/05/2014 à 30/07/2014 - passagem e transmissão de serviços e/ou 

tarefas. 
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NOME: MBA EM TIGNP - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE NE-
GÓCIOS E PROJETOS 

STATUS: EM ANDAMENTO 

Objetivo: É promover a atualização profissional e intelectual no corpo funci-
onal da Organização de modo a desenvolver no participante o perfil gestor, ampli-
ar sua visão na utilização da tecnologia como ferramenta estratégica de negócio, 
aumentar a capacidade de atuar como agente de transformação no ambiente 
empresarial instalando uma cultura de inovação e invenção para mercados e ne-
gócios da empresa permitindo o crescimento pessoal, profissional e institucional. 

DURAÇÃO: 18 meses – 450 horas. 

 

 

 

 
Prof. Claudio Quartaroli (TIGNP), Prof. Pedro Sarubbi (vice-diretor do IME) e Sergio Bittencourt 

(Gerente de Projetos do InovUerj) 
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NOME: MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS - MGP 

STATUS: EM ANDAMENTO 

DESCRIÇÃO: 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 institucional 
orientado para resultados.  

Sumário Executivo do Projeto MGP – Modelo de Gestão de Pessoas da UERJ 

O projeto é composto de ações denominadas:  

• A1 – DRH: Dimensionamento de Recursos Humanos da UERJ; 
• A2 – HFP: Modelação da Hierarquia e do Fluxo de Processos; 
• A3 – TC: Normatização de conceitos para espaços e atividades peculiares (Ter-

minologia e Composição). 

Estas ações e conceitos devem nortear o Plano Estratégico da Superintendência 
de Recursos Humanos da UERJ e contribuir para a identificação das informações, para 
a base de dados e os fluxos operacionais, para o desenho dos processos. 

1ª FASE:  

Gerar o Plano Estratégico e o Modelo de Negócio, com construção de 
WBS/EAP na prática PMI. 

IDENTIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO: 

A Superintendência de Recursos Humanos fragmentou seu fluxo operacional 
em nove macroprocessos. Em parceria com o gabinete da SRH e DETEC, o InovU-
erj, a DINFO e o SERAD estão realizando entrevistas com os chefes de serviço de 
SRH. Cada um desses macroprocessos representa um conjunto de micro processos 
internos, que compõe o fluxo operacional de cada um desses nove macroproces-
sos.   

Identificamos a necessidade de criar normatização (AEDA) definindo uma 
unidade onde caberia o registro/cadastro dos projetos que ocorrem em toda 
UERJ, inclusive em casos de criação de unidades administrativas, fazendo interface 
com as unidades RH / Informática / Prefeitura, proporcionando um planejamento 
antecipado das necessidades de pessoas, materiais e serviços, e a verificação de 
conformidade com a estratégia da administração central. Este registro e verifica-
ção seriam anteriores ao encaminhamento para aprovação da Reitoria, em virtude 
da necessidade da avaliação da funcionalidade e do dimensionamento. Foi sugeri-
da a participação da DIPLAN. 
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2ª FASE: 

Construir os requisitos, a modelagem de sistema computacional, processos e ro-
tinas de autoria de servidores UERJ (efetivos e contratados) e propriedade da UERJ. 

3ª FASE (inicia à medida que cada módulo for concluído na 2ª fase): 

Programar de forma terceirizada (outsourcing) as rotinas desenhadas pela UERJ. 

Macroprocessos identificados: 

• 1º Macroprocesso: Dimensionamento (dimensionamento, avaliação, movimen-
tação). 

• 2º Macroprocesso: Ingresso (provimento, exame admissional, concurso, ambi-
entação, contratos de prestação de serviços e cadastro). 

• 3º Macroprocesso: Carreira (banco de talentos, avaliação de desempenho, pro-
gressão, capacitação e estágio probatório). 

• 4º Macroprocesso: Desligamento (saída, aposentadoria, exoneração e demis-
são). 

• 5º Macroprocesso: Rotina (frequência, licenças, férias, cessão e dedicação ex-
clusiva). 

• 6º Macroprocesso: Compensação (benefícios, auxílios, adicionais e gratifica-
ções). 

• 7º Macroprocesso: Ambiente (avaliação de espaço, licenças e readaptação). 
• 8º Macroprocesso: Arquivo (protocolo de documentação). 
• 9º Macroprocesso: Relacionamento (atendimento). 

 

 
Seminário de Planejamento Estratégico do Projeto  
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Modelo do Sistema em UML 
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NOME: PROJETO DE DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO E EM-
PREENDEDORISMO NA UERJ – EMENDA DO DEPUTADO FEDERAL OTÁVIO LEITE 

STATUS: EM ANDAMENTO 

DESCRIÇÃO: Qualificar a comunidade acadêmica e a do entorno nas dimen-
sões da inovação, da gerência de projetos, de empreendimentos, intervenções 
inovadoras sustentáveis ao exercício da cidadania.  

OBJETIVO GERAL: 

O objetivo geral do Projeto de Disseminação da Cultura de Inovação e Em-
preendedorismo na UERJ é inocular o vírus da Gestão da Inovação, de modo que 
as ações de Ensino, Pesquisa e Extensão estejam comprometidas com a dissemi-
nação da cultura de inovar, identificar possíveis soluções diferenciadas em cam-
pos diversos do saber, preocuparem-se com a garantia da autoria de seus invento-
res e propositores, bem como promover a transferência para a sociedade dos co-
nhecimentos, 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.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Qualificar a comunidade acadêmica e do entorno nas dimensões da inovação, 
da gerência de projetos, avaliação, gestão e de modelos empreendedores, com 
temas que possam remeter ao aprimoramento profissional, criação de empre-
endimentos, intervenções inovadoras, sustentáveis e ao exercício da cidadania. 

• Difundir conhecimento técnico – científico. 
• Qualificar Gerentes de Projetos. 
• Potencializar a formação profissional por meio de certificação específica. 
• Potencializar a criação de incubadoras, startups, empresas juniores e empreen-

dedores individuais. 
• Disseminar a cultura de inovação, empreendedorismo e propriedade intelectual 

promovendo o trabalho, renda e divisas estaduais e nacionais. 
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Apresentação do projeto de disseminação da cultura de inovação e empreendedorismo na UERJ 
(emenda do Deputado Federal Otávio Leite) no auditório da Reitoria em junho 2013 
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NOME: INCUBADORAS DE COOPERATIVAS POPULARES 

STATUS: EM ANDAMENTO 

DESCRIÇÃO: O projeto se propõe a criar uma incubadora de cooperativas 
que apoiem ações empreendedoras de grupos de conhecimentos específicos e/ou 
comunitários. Contém 523 cooperativas ativas registradas e cerca de 70 coopera-
tivas já existentes e não filiadas. 

OBJETIVO GERAL: 

Visando construir uma sociedade mais justa e igualitária, através de mútua e 
ampla cooperação, ações capazes de contribuir para a criação, desenvolvimento e 
aprimoramento das cooperativas. Reunindo coletivamente profissionais de ativi-
dades congêneres para que possam se organizar através de cooperativas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Articular um modelo conceitual de cooperação, através do conhecimento da 
estrutura, dos processos, das metodologias e alinhando sempre aos princípios, 
valores e doutrinas cooperativistas.  

 

 
Além da incubadora, esta parceria terá outras frentes de ação para a difusão do cooperativismo: 

MBA em gestão cooperativista, workshop em cooperativismo, cursos de extensão e palestras para 
alunos e professores.  
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Publicado em outubro de 2013 

A assinatura de um Termo de Cooperação Técnica (TCT) entre a Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e o Sistema OCB/SESCOOP-RJ foi anunciada, 
no dia 29 de outubro, na abertura do V Workshop Ciência Tecnologia e Inovação, 
promovido pelo Departamento de Inovação da UERJ (InovUerj). O presidente do 
Sistema, Marcos Diaz, acompanhou a abertura, que contou com cerca de 100 pes-
soas. 

Este TCT que criará uma incubadora de cooperativas é uma parceria que de-
senvolverá importantes ações que servirão como base para criação de novas coo-
perativas e, assim, promover o desenvolvimento econômico de forma justa e igua-
litária. 
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NOME: PROJETO SEBRAE DE APOIO ÀS INCUBADORAS DA UERJ 

STATUS: EM ANDAMENTO 

DESCRIÇÃO: Apoio às Incubadoras da UERJ para viabilizar a assinatura do 
Convênio com SEBRAE (Edital 2011), bem como a execução das atividades refe-
rentes ao convênio.  

 

NOME: PROJETO SENAC  

STATUS: EM FASE DE CONCLUSÃO 

OBJETIVO Contrato de prestação de serviço em avaliação e projeto de avali-
ação com a equipe SENAC. 

Construção de um processo avaliativo, para identificar quais são os aspectos 
que impactam na produtividade dos funcionários. Primeiro projeto a ser executa-
do Letramento. 

O presente trabalho visa desenvolver um projeto de avaliação e capacitação 
de uma equipe na metodologia A3. No caso do letramento, o projeto visa identifi-
car os benefícios do processo de aprendizagem do mesmo. 

Produto: Questionário de Avaliação e diagnóstico. 

Formulário do questionário: 

Pergunta para o questionário: avaliador-teste de proficiência  

• Localização textual  
• Localização numérica 
• Integração 
• Compara números 
• Reconhece relação entre unidades de medidas 
• Resolve situações problema 
• Elabora um texto 
• Insere, ordena, numera e classifica dados em uma tabela 
• Pergunta para o Questionário: Gestor  
• Retrabalho 
• Desperdício 
• Prazo 
• Metas (metas definidas pela instituição)  
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NOME: IPTR 

STATUS: EM ANDAMENTO 

 

 



 

Relatório Técnico 2012-2013 

Página
66 
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NOME: M3 – METARRECICLAGEM – APOIO FAPERJ 

OBJETIVO: Desenvolver a capacidade de inclusão social através do trabalho 
e renda com capacitação em montagem e manutenção de computadores. Foram 
capacitadas quatro turmas de montagem e manutenção de computadores e uma 
de web design com cerca de 50 alunos, com entrega de certificados e com a pre-
sença da SEA – Secretaria Estadual de Ambiente. 

 

 

 

 
Alunos do curso Montagem e Manutenção de Computadores 
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Sala de aula com oficina prática 



 

Relatório Técnico 2012-2013 

Página
69 

Salas e Laboratórios antes da reforma 
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Salas e Laboratórios depois da reforma 
 

Foi realizada melhoria na infraestrutura da oficina em parceria com o Proje-
to M3 FAPERJ 
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Comemoração de encerramento de turma  
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Entrega de Certificado 

 

 
 

 
Resultado: 

O Projeto Tecnologia Social na Maré identificou potencialidades profissio-
nais, alavancou trabalho e renda com a capacitação de jovens, onde 80% já se en-
contram no mercado de trabalho e aprimorou as condições de estudo e desenvol-
vimento profissional com reparo das instalações físicas na comunidade.  
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NOME: QUALITEC – QUALIFICAÇÃO DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR 

OBJETIVO: 

O projeto Qualitec – Bolsistas para as Unidades de Desenvolvimento Tecno-
lógico- UDT´s, a nível médio e superior, tem como objetivo geral proporcionar o 
aperfeiçoamento profissional e a formação acadêmica voltada para a utilização 
dos equipamentos incluindo-se os laboratórios de alta complexidade e na gestão 
das incubadoras, por meio do programa de qualificação específico desenvolvido e 
aplicado pela UERJ. 

O edital tem por finalidade inscrever e selecionar os projetos, bem como 
elaborar os termos de compromissos. Os projetos selecionados receberão bolsas 
de nível superior, para graduados com especificidade de mercado e /ou de nível 
médio, que estejam cursando o técnico para atuarem nas Unidades de Desenvol-
vimento Tecnológico da UERJ. 
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Banca avaliadora das 76 unidades de desenvolvimento tecnológico e seus projetos com a 

classificação de 65 projetos e 86 bolsas níveis superior e técnico 
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Ordem de Serviço que cria as UDT’s 
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Diário Oficial com publicação do resultado 
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DADOS QUANTITATIVOS DAS UDT’s 

Total de UDT’s cadastradas – 76 Total de coordenadores – 58 

Total de projetos aprovados – 65 Total de projetos com bolsa – 63 

Total de bolsas – 86 UDT’s com duas bolsas – 23 

UDT’s com bolsa de nível superior – 27 UDT’s com bolsa de nível médio – 13 

UDT’s do CBI – 16 (CBIO – 1, ENF – 2, 
IBRAG – 11, FCM – 2) 

UDT’s do CTC – 31 (IME – 4, IPRJ – 8, GEO – 2, FGEL – 
3, QUI – 5, FEN – 5, ESDI – 2, FIS – 1, RESENDE, 1) 

UDT’s do CEH – 7 (EDU – 1, CAP – 1, 
FCS – 4, ILE – 1) 

UDT’s da Reitoria – 3 (DINFO – 2, REI – 1) 

UDT’s da SR - 2 – 2 (INOVUERJ – 1, 
SERAD – 1) 

UDT’s da SR - 1 – 4 (CETREINA – 3, DEAPI – 1) 

 

 

Pontuação das UDT’s 
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Primeira reunião de trabalho com os coordenadores dos projetos contemplados 
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NOME: ESATI – PROJETO ESTRATÉGICO DE ASSESSORAMENTO EM TI 

STATUS: EM ANDAMENTO 

 
DESCRIÇÃO: 

O projeto em tela resume-se como uma proposta de desenvolver aplicativos 
tecnológicos nas várias áreas do conhecimento, em plataformas de software livre 
disseminando e desenvolvendo uma cultura de Tecnologia como ferramenta es-
tratégica e inovadora, onde a visão do pesquisador, aluno, empreendedor é a mo-
la propulsora de todo o desenvolvimento. 

JUSTIFICATIVA:  

O projeto em tela é uma proposta de metodologia de integração da tecno-
logia nas várias áreas do conhecimento, em particular na educação. Ampliar o es-
copo de visão dos profissionais se faz mister nos dias de hoje. Entendemos que 
alunos e professores, devam atuar de modo inovador no papel de cada um. Usar a 
tecnologia é mandatório, atualmente, mas saber usar com adequação e qualidade 
em sua área de conhecimento é urgente e imprescindível. Assim o projeto se justi-
fica como atendimento a demanda inconsciente de uma comunidade que precisa 
conhecer, para aprender e fazer bem. O desenvolvimento de aplicativos em ambi-
ente livre sugere um novo fazer, ser e aprender com liberdade e responsabilidade. 

OBJETIVO GERAL:  

O Projeto Estratégico e de Assessoramento em TI - ESATI objetiva desenvol-
ver aplicativos, oferecer consultoria e capacitação em Tecnologia da Informação. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Visa desenvolver aplicativos, oferecer consultoria e capacitação em Tecno-
logia da Informação, em ambientes livres, de modo que os profissionais possam 
utilizar a TI como ferramenta estratégica, em suas ações pessoais, profissionais e 
institucionais, de modo adequado, correto, ético, moral e de qualidade.  

Metodologia e Avaliação:  

A metodologia de trabalho no projeto utiliza as técnicas de desenvolvimento 
de software (análise, especificação de requisitos, modelagem, programação, tes-
tes, etc.), a gestão de pessoas na consulta de projeto, a capacitação e acompa-
nhamento à gestão empreendedora e implantação de ações inovadora no desen-
volvimento da tecnologia e da propriedade intelectual, na visão de produção e 
autoria. As ações são desenvolvidas em laboratórios práticos, oficinas, cursos e 
seminários. Há geração de material didático e documental, impresso, virtual e 
meio digital. A avaliação e acompanhamento do projeto utiliza o método DIA em 
Espiral. Trata-se de um processo repetitivo, onde a entrada de cada ciclo é a saída 
do ciclo anterior, de modo a gerar, a cada vez, um resultado aprimorado e cres-
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cente. O método DIA tem seu processo, compostos por três células, que se inte-
gram, se completam e se repetem periodicamente (por ciclos), em um sistema de 
realimentação (espiral). Na construção de indicadores, o resultado do primeiro 
ciclo será o baseline do segundo e assim consecutivamente. 

Processo do Método DIA. 

Célula 1 – Diagnóstico situacional 

Trata da identificação das vocações, fatores críticos e alternativas realizadas 
no início do ano e durante a capacitação e na distribuição das atividades.  

Célula 2 – Intervenção – durante o todo o desenvolvimento no acompa-
nhamento e observação da necessidade de aperfeiçoamento e correção de ru-
mos. Trata do estímulo, proposta de solução, planejamento e intervenção. 

Célula 3 – Avaliação. A cada resultado esperado e realizado.  

Relatórios, documentação e lições aprendidas. Foram desenvolvidos e man-
tidos cinco sistemas. 

• Sistemas gerenciais para a Sr-2 (RCI e novo PITT),  

• SR - 1 (DEPEI) – Sistema de Bolsas (cadastro e consulta) do Proiniciar,  

• Adaptação do Resite / SR - 3 para o novo site DEPEXT e manutenção do Resite / 
SR-3; 

• Desenvolvimento do novo ambiente de aprendizagem para o curso Lato Sensu 
em TIGNP do IME-UERJ; 

• Manutenção da página do IME – UERJ. 

Foram desenvolvidos e mantidos sete sites: 

• O site da CATED - Câmara Técnica de Educação à Distância da UERJ; 
• Site de divulgação e inscrição on line do curso Lato Sensu e dos cursos de exten-

são do IME – UERJ. 

Sites para evento, com divulgação, inscrição on line, geração de certificados 
e avaliação:  

• 1º Colóquio Cated da UERJ;  
• Workshop de Meio Ambiente e Propriedade Intelectual;  
• 1º SEMINÁRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DA UERJ;  
• I Workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação; 
• 1º SEMINÁRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DA CASA CIVIL. 

Foram realizados oito cursos de extensão para a comunidade interna e ex-
terna.  

 
Produtos, publicações, cursos e/ou eventos derivados da atividade:  

Publicações: 
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• Livro - Metodologia do Ensino - Princípios para um Paradigma com uso da Tec-
nologia 

ISBN- 978-85-62331-03-9 

• Material didático dos cursos;  
• Folders dos cursos, do projeto e do programa; 
• Relatório Técnico de 2008 - ISBN – 978-85-6025-26. 
 
Curso de extensão nos seguintes temas:  

• Capacitação da equipe no início de 2009 com 42 horas com o conteúdo sobre: 

Cenários, Gestão, Inovação, Empreendedorismo, Marcas e Patentes, Corel 
Draw, Fireworks, SQL, Redes, Segurança e Análise de Riscos na Modelagem de 
dados. 

• Redes;  
• PHP;  
• Java;  
• POSTGREE,  
• Web Design,  
• Internet e Web design (160h) para SRH e  
• Excel para SR - 2. 

 
Eventos apoiados pelo ESATI, com divulgação, inscrição on line, geração de 

certificados e avaliação:  

• 1º Colóquio Cated da UERJ;  
• Workshop de Meio Ambiente e Propriedade Intelectual; CONSULTA DE PROJE-

TO:  
• 1º SEMINÁRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DA UERJ;  
• I Workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação; 
• 1º SEMINÁRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DA CASA CIVIL; empreende-

dor, no projeto do PIBIC, que tem como colaboradores os estagiários da exten-
são, tanto no desenvolvimento dos aplicativos como na discussão do tema ava-
liação, os estudos e pesquisas desenvolvidos pelos estagiários e apresentados 
para a equipe nas reuniões de trabalho, bem como os relatórios parciais e fi-
nais. Além disto, cada aluno tem planejado um mini curso de sua autoria para 
toda a equipe e alunos convidados. Divulgação das atividades em eventos in-
ternos e/ou externos à UERJ:  

A divulgação do projeto ESATI, bem como do Programa e das atividades ex-
tencionistas em geral tem sido feita através do material didático dos cursos, fol-
ders dos cursos, banners do projeto e do programa e os relatórios anuais como o 
relatório de 2008 que gerou uma publicação – o Relatório Técnico CEMPRE de 
2008- ISBN – 978-85-6025-26.  
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Outras informações relevantes para a avaliação do projeto:  

O projeto ESATI tem sido a âncora do Programa CEMPRE de Empreendedo-
rismo na medida em que ele, o projeto, permite a integração de pessoas e ativi-
dades, articulando e transformando saberes, vocações e objetivos em real benefí-
cio para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral. 
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6. Eventos 

NOME: 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 fun-
dador 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 Genera-
tion, mais conhecido como Canvas, é uma ferramenta de gerenciamento estraté-
gico, 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 Osterwal-
der baseado no seu trabalho anterior sobre Business Model Ontology. 

 

   
Workshop de Empreendedorismo – Mauricio Calazans, Daniela Longoboucco e Profª. Marinilza 

 

Dados Quantitativos: 
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NOME: 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 “Ciência, 
Saúde e Esporte”, considerando a realização dos grandes eventos esportivos 
mundiais que o Brasil sediará – Copa do Mundo (2014), Jogos Olímpicos (2016) e 
Jogos Paraolímpicos (2016) – colocando o país no centro das atenções do esporte 
mundial.  

O tema foi escolhido com o intuito de aproveitar o momento propício des-
ses eventos, que despertam grande interesse do público e da mídia, para organi-
zar e estimular atividades que promovam o engajamento da população, em espe-
cial das crianças e dos jovens, com destaque para os aspectos científicos, educaci-
onais e de saúde envolvidos nas atividades esportivas. 

 

 
 

 
Convite da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
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Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia –  Dr. Gustavo Reis Ferreira 

 
 
 

 
Dr. Paulo Gallo – Chefe do Setor de Reprodução Humana do HUPE 
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Faculdade de Enfermagem – Doação de Sangue 

 
 
 
 
 

 
Diretora do Deptº de Inovação, Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia e Sub-Reitora de Pós 

Graduação e Pesquisa 
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Kit distribuído pelo InovUerj na SNCT  
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NOME: 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 desti-
nadas à proteção, valoração e comercialização do conhecimento gerado em uni-
versidades, centros de pesquisa, instituições tecnológicas e empresas. 

IMPACTOS SOCIAIS: Aprimoramento das atividades de sensibilização, orien-
tação 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 implantação de 
estruturas formais de apoio à proteção, valorização e comercialização da proprie-
dade intelectual gerada no país. 

IMPACTOS AMBIENTAIS: Interação e articulação com organismos nacionais 
e internacionais dedicados a esses temas. 

 

 
 

 
XVI REPICT - Abertura 
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NOME: SEMINÁRIO DE INOVAÇÃO PARA GESTORES DA UERJ 

DATA DE REALIZAÇÃO: 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 unidades 
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 como um 
todo podem usufruir de uma Universidade mais ágil e que cumpre com maior qua-
lidade a sua missão organizacional. 

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

IMPACTOS AMBIENTAIS: Com a aquisição de novas tecnologias, mais inte-
gração 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 preser-
vação do meio ambiente. 

COMERCIALIZAÇÃO: Não haverá 

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. 

 
Prof.ª Monica Heilbron (SR-2), Prof.ª Marinlza (Deptº Inovação), Prof.ª Regina Henriques (SR-3) e 

Prof.ª Maria Luiza (Representante da SR-1) 
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Drª. Elaine Pereira – Superintendente da SRH 
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Profª Maria Teresa – Diretora da Diretoria de Administração Financeira – DAF 

 

 

Profª Lucia – Diretora da Diretoria de Informática - DINFO 
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33%

52%

13%

2%

ADEQUAÇÃO DO SEMINÁRIO
À REALIDADE DA UERJ

Excelente Muito bom Bom Regular

 

36%

39%

21%

4% ATENDIMENTO ÀS EXPECTATIVAS DO 
PARTICIPANTE

Excelente Muito Bom Bom Regular
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NOME: WORKSHOP DE METODOLOGIA PARA CONSTRUÇÃO DE PROCES-
SOS AVALIATIVOS NO PROGRAMA NAS ONDAS DO AMBIENTE DA SECRETARIA 
ESTADUAL DE AMBENTE - 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. 

 
 

 
 
 

 
À frente, Prof. Carlos Eduardo 
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AVALIAÇÕES WORKSHOP P (mea)² - PROGRAMA NAS ONDAS DO AMBIENTE 
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NOME: 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 exem-
plo, de oficinas com gargalos na gerência de equipe e projetos e na gestão do ní-
vel 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 
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Prof. Bergamini – SEDEIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliações preenchidas pelos participantes: 
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NOME: WORKSHOP DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – WCTI 

 

 
Mesa de abertura com apresentação do Secretário Executivo do MCTI – Dr. Luis Antonio Elias 

IV–Workshop de Ciência Tecnologia e Inovação – WCTI - 2012 
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5º WCTI – com o tema A UNIVERSIDADE e a Inovação - a Hélice Tríplice, ar-
ticulação 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 Prefeituras, 
comprometidas com Inovação no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Patrocinadores: FAPERJ, CNPQ, FIRJAN e SEBRAE. 

 

 
Banner e Programação do V WCTI 



 

Relatório Técnico 2012-2013 

Página
129 

 
Mesa de abertura do 1º Dia do Evento – 29/10/2013 

 
 

 
Assembleia e painel da exibição na internet em tempo real 
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Painel da exibição na internet em tempo real 

 

 
Explanação do Magnífico Reitor Prof. Dr. Ricardo Vieiralves 
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PALESTRAS E PALESTRANTES 

 
Sistema Internacional de Propriedade Intelectual: Dinâmica de Proteção e Comercialização 

Palestrante: Beatriz Amorim Borher - Escritório da OMPI no Brasil  
 
 
 
 

 
Academic  - Start-ups  

Palestrante: Kip Garland 
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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. 

 
 

 
O papel do Sistema FIRJAN/IEL no desenvolvimento da cultura empreendedora nas universidades 

e empresas - Palestrante: Daniela Balogh - FIRJAN / IEL-RJ 
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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 Medicamendos 

Palestrante: Marco Aurélio Martins 
 
 
 

 
Concessão de Patentes na Área de Biotecnologia no Brasil 

Palestrante: Claudia Magioli 
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Acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional Associado  

Palestrante: Thiago Augusto Zeidan Vilela de Araújo 
 
 
 

 
Inovação tecnológica em alimentação e nutrição: O fundamental, o invisível, o supérfluo. 

Palestrante: Dr. Fabio Gomes – INCA 
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Inovação, saúde e universidade 

Palestrante: Marcio Falci 
 
 

 
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 
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AVALIAÇÕES V WCTI 
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NOME: PALESTRA SOBRE CORRENTE CRÍTICA EM GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS PARA OS ALUNOS DO MBA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, GES-
TÃO DE NEGÓCIOS E PROJETOS 

DATA DE REALIZAÇÃO: 03/10/2013  

Gerenciamento de projetos da cadeia crítica (CCPM) é um método de plane-
jamento e gestão de projetos que coloca a ênfase principal sobre os recursos ne-
cessários para executar as tarefas do projeto. Ele foi desenvolvido por Eliyahu M. 
Goldratt. 

 

.  
Palestra sobre corrente crítica 

Palestrante: Julio Manhaes – Gerente do Centro de Controle da Petrobras 
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NOME: 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 me-
lhores práticas em gerenciamento de projetos. Em 2013 foi realizada sua 4ª edi-
ção, no dia 04 de Novembro de 2013. A iniciativa acontece anualmente. A cada 
edição, o Seminário chama atenção pela qualidade do público, formado por pro-
fissionais de grandes empresas com atuação nacional e internacional. 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 melhores práticas, tendências em gerenci-
amento de projetos e a análise de casos reais, vivenciados por importantes orga-
nizações.  

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 Carvalho Direto-

ra de Planejamento da Rio 2016/ Gerente do Escritório de Projetos Rio 2016 
 

 
Banner do Evento 
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Patrocinadores 

 

 
Site de inscrição e divulgação 
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Palestra IBM – Case do Centro de Operações RIO 

 
 
 

 
Palestra EMBRAER – Marcelo Johanson de Souza  
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AVALIAÇÕES IV SEMINÁRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
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7. Participações 

NOME: PALESTRA DA PROFESSORA MARINILZA BRUNO DE CARVALHO NA 
FACULDADE DE PSICOLOGIA DA UERJ SOBRE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

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 
maior 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 inte-
gração 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 preser-
vação do meio ambiente. 

 

 

NOME: REUNIÃO DE CONSELHO DIRETOR - REPICT 

DATA DE REALIZAÇÃO: 03/05/2013 

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

 

NOME: SESCOOP- DIA INTERNACIONAL DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO 

DATA DE REALIZAÇÃO: 31/10/2013 

OBJETIVO: DISSEMINAR A CULTURA DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO 

 

NOME: III WORKSHOP EM ENGENHARIA QUÍMICA 

DATA DE REALIZAÇÃO: 02/10/2013 

OBJETIVO: Inovação Tecnológica e os Procedimentos para uma Patente 
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NOME: LANÇAMENTO DO 
EDITAL STARTUP 

DATA DE REALIZAÇÃO: 
04/10/2013 

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

 
 

NOME: COMISSÃO DETRAN 

DATA DE REALIZAÇÃO: 
19/12/13  

OBJETIVO: Colaborar com a 
visão inovadora de gestão 
coorporativa para órgãos 
públicos. 
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NOME: SEMINÁRIO BRASIL: 
CIÊNCIA, DESENVOLVIMENTO 
E SUSTENTABILIDADE 

DATA DE REALIZAÇÃO: 21 e 
22/11/2013 

OBJETIVO: Discutir o cresci-
mento econômico, diferença 
entre BRICK´S, dificuldades na 
qualificação quanto à necessi-
dade de atualização e inova-
ção de mercado mundial, 
abrangendo o retorno do Pro-
jeto Ciência Sem Fronteira.  

 
 

NOME: SEMINÁRIO MGP 

DATA DE REALIZAÇÃO: 31/07/2013 

OBJETIVO: Alinhamento entre os departamentos de Inovação, Informática, 
SERAD e SRH sobre suas atribuições no projeto do novo Modelo de Gestão de 
Pessoas da UERJ. O MGP visa: integrar o plano estratégico de desenvolvimento de 
cada unidade da UERJ, normatizar o planejamento para a criação de novos postos 
de trabalho, criar infraestrutura (física, material e logística) adequada para a SRH, 
integrar as informações de pessoal, sob qualquer vínculo ou denominação, inter-
no e externo à SRH, desenvolver um sistema gerencial de informações de pessoal 
e estabelecer um fluxo de comunicação permanente interno e externo à SRH. 
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NOME: UERJ SEM MUROS 

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. 

Banners apresentados pelos alunos no desenvolvimento dos projetos ao 
longo dos anos de 2012 e 2013 como bolsistas de iniciação cientifica, inovação 
tecnológica e extensão. Os banners foram apresentados em pôster e através de 
apresentação oral. 
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NOME: SECT – REUNIÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RESENDE 

DATA DE REALIZAÇÃO: 11/09/2013 

OBJETIVO: A reunião possibilita o compartilhamento de recursos e o apri-
moramento 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: Profª. 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 / Resende). 

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 Tecnoló-
gico 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 
automobilísticas, 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 
Parques Tecnológicos. 

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

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

• Colaborador – SECT, SEBRAE, FIRJAN, Prefeitura de Resende e Cluster Automobi-
lístico, composto por Peugeot, Nissan, MAN, Michelin, Suspensys, entre outros. 
O professor Henrique informou que o Cluster existe como fórum de discussão 
dentro da FIRJAN com a participação destas empresas. 

• Pesquisador / UERJ / Maracanã – Profª. Marinilza, Prof. Ritto, Cristina Macedo e 
Prof. Cláudio Quartaroli. 

• Pesquisador / UERJ / Resende – Professor Jacques e outros a serem informados; 
• Técnico – Profª. 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. 
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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 a spin off da Incubadora 
de Resende (Walter), que vem trabalhando inovação tecnológica da Região (Me-
todologia).  

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 enviará mo-
delo de carta de apoio/adesão. Também ficou de pegar os nomes indicados para 
representar o SEBRAE. 

Profª. 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 região 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 pa-
ra 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 in-
cubadoras de empresas, po-
los tecnológicos e parques 
tecnológicos sediados no Rio 
de Janeiro. 

DADOS QUANTITATIVOS: A 
REINC conta com 15 incuba-
doras associadas que, juntas, 
compõem cenário de mais 
de 170 empreendimentos 
vinculados e 103 graduados 
ou associados. 

IMPACTOS SOCIAIS: Incenti-
vo ao desenvolvimento e a 
criação de Incubadoras de 
Empresas, Polos e Parques 
Tecnológicos no Estado do 
Rio de Janeiro, por meio do 
intercâmbio de conhecimen-
tos, do estímulo à qualifica-
ção, do fomento e apoio aos 
estudos e trabalhos afins por 
parte das instituições associ-
adas. 

 
PARCERIAS: São participantes da REINC: Incubado-
ra da Fundação Bio-Rio; Incubadora de Empresas 
Tecnológicas do CEFET/RJ; Incubadora de Empre-
sas da COPPE/UFRJ; Incubadora de Empresas de 
Design da ESDI/UERJ; Experimental AD\Venture; 
Incubadora do INT- Instituto Nacional de Tecnolo-
gia; INEAGRO - Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica em Agronegócios da UFRRJ; Incubado-
ra de Empresas do INMETRO- Instituto Nacional de 
Metrologia; Incubadora de Empresas do Instituto 
Politécnico da UERJ Nova Friburgo; Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica do LNCC – Labora-
tório Nacional de Ciência da Computação, em Pe-
trópolis; Incubadora Phoenix de Empresas da 
UERJ/RJ; Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares ITCP / COPPE / UFRJ; Incubadora de 
Empresas Sul Fluminense do Campus Regional 
UERJ - Resende; Incubadoras Tecnológica, Cultural 
e Social do Instituto Gênesis da PUC-Rio; Tec Cam-
pos - Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 
de Campos dos Goytacazes. 
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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 
empresas, baseado no conceito de que o aprendizado se forma com a troca de 
ideias e experiências entre as pessoas em um processo de construção contínuo 
para a geração de boas ideias, conexões e inovações.  

 
 

NOME: 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 
processo de proteção. 
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NOME: SEMINÁRIO PROCESSO DE INOVAÇÃO DA FAPERJ 

DATA DE REALIZAÇÃO: 28/05/2013 

OBJETIVO: Representar oficialmente a UERJ  
 
 

NOME: I MISSÃO DE VINCULAÇÃO TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO PÚBLICA- 
PRIVADA NO BRASIL 

DATA DE REALIZAÇÃO: 27 E 28 /11/2013 

OBJETIVO: Fortalecer os mecanismos em áreas de articulação público-
privada em cooperação com parceiros em potencial, a fim de desenvolver a trans-
ferência de tecnologia, projetos de investimento e parcerias comerciais, e alterna-
tivas que promovam o desenvolvimento econômico da rede de produção argenti-
na. Cooperação com parceiros em potencial, a fim de desenvolver a transferência 
de tecnologia, projetos de investimento e parcerias comerciais, e alternativas que 
promovam o desenvolvimento econômico da rede de produção argentina. 

 
O Consulado Geral da República Argentina 

tem  o agrado de convidar aos Senhores a participar da 
I Missão de Vinculação Tecnológica e Inovação Público- Privada no Brasil 

nos dias 27 e 28 de novembro de 2013 
PROGRAMA: 

27 de Novembro 
9:30 h- Seminário de abertura sobre Inovação Tecnológica 

(será oferecido café da manha) 
12:00 – Coquetel 

13:30h - Início das Rodas de Negócios 
Local: Consulado Argentino, Praia de Botafogo 228, Sobreloja 201 

28 de Novembro 
Visitas das empresas argentinas a empresas locais e pólos tecnológicos. 

Em anexo perfis das empresas argentinas participantes. 
Solicitamos confirmar a presença devido ao números restrito de vagas. 

Para maiores informações:  comercialrio@mrecic.gov.ar ou pelo tel.3850-8184/83/81) 
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NOME: PALESTRA DA PROFESSORA MARINILZA BRUNO DE CARVALHO EM 
MACAÉ 

OBJETIVO: Justificar o ensino superior no município de Macaé 

 

 
 

 

NOME: 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 tecnológi-
cos e incubadoras de empresas, capacitação em minicurso e palestras, aprofun-
dando conhecimento e trocas de experiências com outras universidades e institui-
ções de pesquisa no aprimoramento destas estruturas como um meio de inovação 
e promoção de empreendedorismo inovador. Especificamente, em 2013, o foco 
foi as soluções e inovações destas estruturas para a vida nos centros urbanos, com 
o tema principal “Parques Científicos Modelando Novas Cidades”. Entre os temas 
vistos estão o apoio e fomento aos ambientes de inovação no Brasil, avaliação de 
resultados de investimentos em inovação e empreendedorismo. 
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8. Cursos 

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 
integrado 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, ener-
gia 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 
integrado 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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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 integrado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos 

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

Comercialização: Não há 
 

 



 

Relatório Técnico 2012-2013 

Página
165 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Relatório Técnico 2012-2013 

Página
166 

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 informação 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 integrado 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 integrado 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: 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, evi-

tando 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 integrado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inú-
meros recursos tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma eco-
nomia de gastos, no que tange à economia de papel, tinta, materiais 

diversos, energia e tempo. 

Comercialização: Não há 

 

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 atual-
mente 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 integrado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inú-
meros recursos tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma eco-
nomia de gastos, no que tange à economia de papel, tinta, materiais 

diversos, energia e tempo. 
Comercialização: Não há 
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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 lingua-

gem Java na Programação. 

Professor: 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 integrado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inú-
meros recursos tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma eco-

nomia 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 integrado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inú-
meros recursos tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma eco-
nomia de gastos, no que tange à economia de papel, tinta, materiais 

diversos, energia e tempo. 
Comercialização: Não há 
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AVALIAÇÕES MS – PROJECT 
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Título do Curso: PHP/MySQL. 

Período de Realização: 13/03/2013 a 12/04/2013 (terças e quintas) 

Objetivo: Criação de sites em PHP com bancos de dados MySQL 

Professor: Marcos Paulo Galdino de Lima. 

Setor Responsável: SRH / InovUerj 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 16h. 

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 integrado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inú-
meros recursos tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma eco-
nomia de gastos, no que tange à economia de papel, tinta, materiais 

diversos, energia e tempo. 
Comercialização: Não há 

 
 
Título do Curso: Recursos de Mala Direta (Turma 1) 

Período de Realização: 09/07 

Objetivo: Capacitar o aluno para o uso dos recursos de Mala Direta. 

Professor: Sheila Perlingeiro Calvo 

Setor Responsável: SRH / InovUerj 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 3h. 

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 integrado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inú-
meros recursos tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma eco-
nomia de gastos, no que tange à economia de papel, tinta, materiais 

diversos, energia e tempo. 
Comercialização: Não há 
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Título do Curso: Recursos de Mala Direta (Turma 2) 

Período de Realização: 09/08 

Objetivo: Capacitar o aluno para o uso dos recursos de Mala Direta. 

Professor: Sheila Perlingeiro Calvo 

Setor Responsável: SRH / InovUerj 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 3h. 

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 integrado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inú-
meros recursos tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma eco-
nomia de gastos, no que tange à economia de papel, tinta, materiais 

diversos, energia e tempo. 
Comercialização: Não há 
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Título do Curso: PHP OO 

Período de Realização: De 09/08 a 13/09 

Objetivo: Capacitar o aluno para o uso dos recursos de PHP OO 

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 integrado 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, mate-

riais diversos, energia e tempo. 
Comercialização: Não há 

 
 
Título do Curso: Introdução à Informática 1 

Período de Realização: De 19/08 a 02/09 

Objetivo: Capacitar o aluno para o uso dos recursos básicos da Informática 

Setor Responsável: SRH / InovUerj 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 7h30min. 

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 integrado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inú-
meros recursos tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma eco-
nomia de gastos, no que tange à economia de papel, tinta, materiais 

diversos, energia e tempo. 
Comercialização: Não há 
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Título do Curso: Nivelamento de Excel 

Período de Realização: 06/08 

Objetivo: Nivelar o conhecimento dos alunos em Excel 

Setor Responsável: SRH / InovUerj 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 2h30min. 

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 integrado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inú-
meros recursos tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma eco-
nomia de gastos, no que tange à economia de papel, tinta, materiais 

diversos, energia e tempo. 
Comercialização: Não há 

Título do Curso: Nivelamento em Excel e em Power Point 

Período de Realização: 20/08 

Objetivo: Nivelar o conhecimento dos alunos em Excel em Power Point 

Setor Responsável: IME 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 3h. 

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 integrado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inú-
meros recursos tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma eco-
nomia de gastos, no que tange à economia de papel, tinta, materiais 

diversos, energia e tempo. 
Comercialização: Não há 
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Título do Curso: Power Point 

Período de Realização: 04/09 a 16/10 

Objetivo: 
Capacitar o participante a usar as ferramentas para a criação de uma 

apresentação no Power Point. 

Setor Responsável: IME 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 18 h. 

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 integrado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inú-
meros recursos tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma eco-
nomia de gastos, no que tange à economia de papel, tinta, materiais 

diversos, energia e tempo. 
Comercialização: Não há 

 
 
 
Título do Curso: Introdução à Informática 

Período de Realização: 30/09 a 30/10 

Objetivo: Capacitar o aluno para o uso das ferramentas básicas disponíveis. 

Setor Responsável: IME 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 26 h. 

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 integrado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inú-
meros recursos tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma eco-
nomia de gastos, no que tange à economia de papel, tinta, materiais 

diversos, energia e tempo. 
Comercialização: Não há 
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Título do Curso: Excel Intermediário. 

Período de Realização: 04/11 a 13/11 

Objetivo: Capacitar os membros da SESCOOP para o uso intermediário do Excel. 

Professor: Sheila Perlingeiro Calvo. 

Setor Responsável: IME 

Parceria: SESCOOP Central Rio. 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 12h. 

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

Impactos Sociais: Melhoria na atuação profissional. 

Impactos Econômicos: Com um sistema de cooperativas com um capital humano melhor estru-
turado, mais integrado 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 Avançado. 

Período de Realização: 19/11 a 28/11 

Objetivo: Capacitar os membros da SESCOOP para o uso avançado do Excel. 

Professor: Sheila Perlingeiro Calvo. 

Setor Responsável: IME 

Parceria: SESCOOP Central Rio. 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 12h. 

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

Impactos Sociais: Melhoria na atuação profissional. 

Impactos Econômicos: Com um sistema de cooperativas com um capital humano melhor estru-
turado, mais integrado 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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Título do Curso: Excel Básico 

Período de Realização: 05/09 a 03/10 

Objetivo: 
Capacitar os participantes a usarem o Excel 2007, conhecendo sua 

interface gráfica e seus principais recursos. 

Setor Responsável: InovUerj 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 20h. 

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 integrado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inú-
meros recursos tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma eco-
nomia de gastos, no que tange à economia de papel, tinta, materiais 

diversos, energia e tempo. 
Comercialização: Não há 
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Título do Curso: Patrimônio 

Período de Realização: 04/09 

Objetivo: 
Ensino do gerenciamento dos bens da UERJ para os responsáveis pela 

guarda e conservação dos bens patrimoniais inventariados. 

Setor Responsável: InovUerj 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 3h. 

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 integrado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inú-
meros recursos tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma eco-
nomia de gastos, no que tange à economia de papel, tinta, materiais 

diversos, energia e tempo. 
Comercialização: Não há 

 
 
Título do Curso: SIGA 

Período de Realização: 
Turma 1: 21/08,  Turma 2: 27/08  Turma 3: 29/08 

Turma 4: 11/09 

Objetivo: 
Capacitar as bibliotecárias da UERJ no Sistema SIGA 

 
Setor Responsável: 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 integrado e que atue de maneira inovadora, que se valha dos inú-
meros recursos tecnológicos disponíveis, pode-se mensurar uma eco-
nomia de gastos, no que tange à economia de papel, tinta, materiais 

diversos, energia e tempo. 
Comercialização: Não há 
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Título do Curso: Inovação, Liderança e Gestão de projetos 

Período de Realização: 28/06 à 02/07 

Objetivo: Disseminar e aprimorar a capacidade criativa, empreendedora e de 
liderança. 

Setor Responsável: SRH / InovUerj 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 25h/ 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 integrado 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, mate-

riais diversos, energia e tempo. 
Comercialização: Não há 

 
 

 
 

Título do Curso: Montagem e manutenção de computadores 

Período de Realização:  

Professor Sheila Perlingeiro Calvo 

Objetivo: Preparar os alunos a entender e analisar funcionamento dos compu-
tadores, e assim ter condições de chegar a soluções de problemas, 

evitando o máximo possível a condenação de hardware. Objetivando 
também, formar profissionais com esse diferencial. 

Setor Responsável: SRH / InovUerj 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 

Dados Quantitativos: Carga horária total: 30h. 

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 integrado 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, mate-

riais diversos, energia e tempo. 
Comercialização: Não há 
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Título do Curso: Gestão de Qualidade. 

Período de Realização: 09/09 à 10/09 

Objetivo: Sensibilizar e aprimorar o nível de gerenciamento das atividades e ges-
tão de projetos na academia, em especial para as Incubadoras e Empre-

sas Juniores, propiciando a melhoria no nível de qualidade. 
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 
integrado 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: Joomla – Gerenciador de conteúdo 

Período de Realização: 11/10 à 29/10 

Objetivo: Capacitar o participante ao uso do Joomla para a produção e aperfeiço-
amento de páginas na web. 

Setor Responsável: SRH / InovUerj 

Parceria: IME / SRH / CEMPRE / LATESI / LACIPI 
Dados Quantitativos: Carga horária total: 28h. 

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 
integrado 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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9. Avaliação 

Auto avaliação da equipe do InovUerj 2012/2013 

As notas correspondem ao desenvolvimento dos itens abaixo considerados, 
sendo 4 o maior índice e 1 o menor índice. 
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