
INOVAÇÃO NA UFRJ 

O relacionamento com a sociedade é parte da missão da universidade e ele ocorre de diversas 

formas. Uma delas é pela parceria com empresas e outras organizações, para que criações feitas 

na universidade se tornem inovações e, portanto, estejam acessíveis à sociedade. 

Inovação, segundo o Manual de Oslo, é um produto ou processo (ou a combinação de ambos) 

novo ou consideravelmente melhorado, que difere significativamente de produtos e processos 

criados anteriormente, que seja disponibilizado para uso. Assim, para a universidade inovar, é 

essencial sua integração com atores externos a ela, que seja capaz de tornar a invenção uma 

inovação. 

A história da Inovação na UFRJ confunde-se com a própria história da Universidade, pois tem 

perpassado as atividades de ensino, pesquisa e extensão ao longo dos anos, emergindo de forma 

orgânica, constituindo estruturas diversas e dispersas. Recentemente, o ecossistema de inovação 

da UFRJ vem ganhando força institucional e se estruturando melhor. 

Desde 2001, a UFRJ dispunha de uma Coordenação de Atividades de Propriedade Intelectual, que 

em 2004 passou a ser a Divisão de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. Com a 

promulgação da Lei 10.973/2004 (Lei de Inovação), em 2007 estas antigas denominações deram 

lugar à Agência UFRJ de Inovação. O ano de 2011 marca a criação da Política de Propriedade 

Intelectual da instituição. Em 2015, no entanto, a Emenda Constitucional 85/2015 acrescentou 

vários dispositivos, modificou os artigos 218 e 219 da Constituição, introduzindo a palavra 

“inovação” em todas as frases onde aparece “ciência e tecnologia” Tornando-se, então, “ciência, 

tecnologia e inovação”). Logo após, em 2016, a Lei de Inovação foi alterada pela Lei nº 

13.243/2016, que ficou conhecida como o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. O 

Decreto 9.283/2018 regulamentou a Lei, e em seu Artigo 14 fica explícito a necessidade de que 

cada Instituição de Ciência,  Tecnologia e Inovação (ICT)  tenha uma Política de Inovação, que 

disponha sobre os processos de geração e transferência de tecnologia, uso dos resultados de 

projetos de pesquisa que possam gerar inovações, captação, gestão e aplicação de receitas 

provenientes de inovação, entre outros. Assim, em 2021, a UFRJ finalmente aprovou sua Política 

de Inovação.  

 

 

 

Em seu ecossistema de inovação, além de seus laboratórios, a UFRJ já contava com a Agência UFRJ 

de Inovação, o Polo BioRio (inaugurado em 1988 e em processo de transiçãoe desativação desde 

2018), a Incubadora de Empresas da Coppe (criada em 1994), a Incubadora Tecnológica de 
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Cooperativas Populares (criada em 1995) e o Parque Tecnológico (inaugurado em 2003). Em 2015, 

nasceu a incubadora do Centro de Referência em Inovação para Operações Sustentáveis (Crios), 

através de uma iniciativa conjunta da universidade, prefeitura e diversas instituições e associações 

empresariais do município de Macaé. Em março de 2019 foi criado o InovaCCS, inicialmente como 

braço de atuação da Agência de Inovação no CCS, com o objetivo geral de divulgar o conceito de 

inovação e empreendedorismo e da capacitação e treinamento do corpo social nos diferentes 

aspectos relacionados a estes temas. Dando sequência a esta criação, foi constituído o InovaCCMN 

em setembro de 2019 e, em seguida, a instituição optou pela adoção de um Sistema Inova, com a 

criação em cada um de seus centros e campus fora do município do Rio de Janeiro (a criação dos 

Inovas de alguns centros ainda está em andamento).  

 

 

Desta forma, a UFRJ tem a  missão de  viabilizar a integração destas estruturas de modo a formar 

um promissor ecossistema de inovação, fazendo com que  as partes que compõem a atual 

estrutura possam melhor dialogar e desenvolver atividades conjuntas, diminuir as sobreposições 

de responsabilidades e aumentar a eficiência de suas ações inovadoras. Objetivando o alcance 

destas metas foi criado em 2019 um Comitê de Inovação, que contou com professores e 

funcionários especialistas nesta área e oriundos de diferentes campos do saber, que construíram a 

Política de Inovação da UFRJ em conformidade com o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação. O apoio à expansão da Inovação e constituição de um ecossistema de Inovação 

plenamente integrado na UFRJ se baseia nos pilares da interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridades já presentes nos programas de pós-graduação de excelência desta 

instituição. Deste modo a Universidade está sendo  capaz de articular diferentes atores, 

conectando ciência e o setor produtivo, oferecendo aos pesquisadores jovens e seniores o suporte 
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de gestão para ações de empreendedorismo, aceleração de startups, proteção da produção 

científica e licenciamento de tecnologias. 

A primeira ação conjunta do Ecossistema de Inovação da UFRJ foi denominada “Esteira UFRJ de 

Inovação” e tem como objetivo levar as ideias que são gestadas na universidade até a sociedade 

em forma de produtos. A Esteira se propõe a oferecer metodologia e recursos para os desafios de 

cada uma das etapas do licenciamento de uma tecnologia ou do desenvolvimento de um negócio 

até seu crescimento acelerado e sustentável. Em um fluxo dedicado a geração de spinoffs, a 

Esteira da Inovação compreende quatro circuitos sequenciais, iniciando com a Ideação, seguindo a 

Pré-aceleração, a Aceleração/Incubação e, por fim, o Scale Up e será destinado a negócios de 

diversas naturezas sejam baseados em inovação tecnológica ou voltados para impacto socio-

ambiental. Em um segundo fluxo, a Esteira direciona tecnologias desenvolvidas pela universidade 

para o licenciamento para empresas já estabelecidas. Assim, a Esteira conecta ações já 

desenvolvidas na UFRJ, fomenta a amplificação dessas atividades e o surgimento de novas. 

 

 

 

 

Quer saber mais? https://bit.ly/contato_inovacao_UFRJ  
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