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2. OBJETO

O presente projeto tem por objetivo a criação do Parque Científico e Tecnológico da

UFRGS, espaço destinado à implantação de empresas nos campi da UFRGS, incluído no

conjunto de ações desenvolvidas visando o pleno desenvolvimento da interação universidade-

empresa em nossa Universidade.

3. JUSTIFICATIVA

O cenário econômico contemporâneo tem sido pautado pela dinâmica geração, utilização

e difusão de informações, conhecimento e tecnologia. Nesse contexto, parques tecnológicos

têm sido considerados na formulação das políticas industrial, tecnológica e de

desenvolvimento regional, tanto em países desenvolvidos como nos em desenvolvimento. É

grande a expectativa gerada pela perspectiva de que os mesmos possam assumir um papel

relevante no que diz respeito à transferência de tecnologia gerada na pesquisa; ao estímulo à
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criação e fortalecimento de micro, pequenas e médias empresas; à geração de empregos, e ao

aumento da cultura e da atividade empreendedora, em particular as de caráter tecnológico.

Neste contexto ressalta a concepção de um Parque Científico e Tecnológico, uma

organização cujo objetivo primordial é de promover o desenvolvimento científico e

tecnológico e uma cultura da inovação buscando, por meio de ações coerentes envolvendo

universidades, centros de pesquisa, institutos científicos e tecnológicos, setores industriais, de

serviços, agropecuários e agropastoris, bem como Governos em níveis municipais, estadual e

federais, a melhoria da competitividade de empresas de base tecnológica e a expansão das

áreas de base produtiva tradicional.

A materialização destas ações pressupõe, por sua vez, o estabelecimento de mecanismos

que possibilitem o fluxo de informações e de conhecimentos no campo da ciência e da

tecnologia entre empresas, universidades e centros e institutos de pesquisa.  Este fluxo de

informações e de conhecimentos representa elemento fundamental para o aprimoramento da

pesquisa básica de excelência e do desenvolvimento tecnológico do Estado e do País.

Representa ademais aspecto fundamental para a inserção de conhecimentos e saberes em

processos e produtos empresariais, como também, para a criação e o crescimento de

companhias inovadoras de base tecnológica, através de processos associativos e de parcerias

(joint-ventures), de atividades de incubação e de impulsão empresarial.

Um Parque Científico e Tecnológico é assim uma organização que estimula e gerencia o

fluxo de conhecimentos e saberes entre instituições de pesquisa, empresas e mercados,

criando novos patamares de competitividade e processos construtivos diversificados do

conhecimento, viabilizando condições que possibilitem a inserção mais competitiva do Estado

e do País no concerto econômico mundial, por meio do fortalecimento de ações integradas

entre os diferentes agentes que atuam na tríade Ciência, Tecnologia e Inovação. 

4. Histórico e Estrutura Instalada na UFRGS

Existem diversos elementos que permitem afirmar que o Parque Científico e Tecnológico

da UFRGS já é uma realidade, materializado nos mecanismos de transferência de tecnologia

que já são prática na instituição. A nossa estrutura atual, nos levou a considerar os aspectos

geográficos de distribuição espacial das diferentes unidades acadêmicas.  Por tal motivo a

institucionalização do Parque foi planejada respeitando a distribuição espacial presente destas
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unidades acadêmicas, contemplando as diferentes Unidades Universitárias, seus recursos

humanos e os seus laboratórios localizados nos quatro (4) campi da UFRGS.

As incubadoras tecnológicas, que na UFRGS atuam de forma setorial, já sinalizam a

vocação para a descentralização. Na década de 90 surgiram as duas primeiras incubadoras da

UFRGS, a Incubadora Empresarial do Centro de Biotecnologia (IECbiot) e o Centro de

Empreendimentos em Informática (CEI), como uma forma de tornar mais efetiva a interação

com o setor produtivo e transferir tecnologia desenvolvida na Universidade para micro e

pequenas empresas nascentes. No início deste século foram criadas a incubadora Héstia que

atende as áreas de Engenharia e Física e a ITACA que abriga empresas do setor de alimentos e

cadeias agroindustriais. Temos também a ITCP, Incubadora Tecnológica de Cooperativas

Populares, buscando a inserção de projetos de tecnologias ambientais e de economia solidária.

Outra vertente que demonstra o potencial de interação da UFRGS com diferentes

parceiros é o número de protocolos, convênios e contratos. Atualmente existem, na UFRGS,

562 parcerias institucionais envolvendo protocolos, convênios e contratos: 101 com

instituições internacionais, 235 com instituições públicas, 79 com instituições privadas e 147

com ONGs, sindicatos e associações.

Toda esta diversidade de interações nasce da qualidade da pesquisa científica

desenvolvida na UFRGS. Esta é uma das atividades essenciais do projeto acadêmico da

Universidade, característica de uma instituição fundamentada nos princípios da

indissociabilidade entre as atividades de ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e

extensão, envolvendo nestas atividades todas as áreas do conhecimento.

A relação indissociável entre os Laboratórios e Grupos de Pesquisa e a estrutura robusta

dos Programas de Pós-graduação na UFRGS são a base sólida para as atividades de Pesquisa

desenvolvida na Instituição, o que permite assumir inquestionável liderança qualitativa em

nível Regional e uma abrangência Nacional.

Do total de 449 Programas localizados na Região Sul, 215 Programas (48 %), estão

sediados no Estado do Rio Grande do Sul, sendo que cabe à UFRGS a responsabilidade de

manter aproximadamente 34% dos Programas do Estado. A evolução dos cursos de Pós-

Graduação da UFRGS pode ser mais bem visualizada na figura abaixo:
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EVOLUÇÃO  DO  NÚMERO   DE CURSOS  DE PÓS – GRADUAÇÃO NA UFRGS AO LONGO DOS

ÚLTIMOS 50 ANOS

O sistema de Pós-Graduação da UFRGS compõe-se de 77 Programas (140 Cursos em

2008), avaliados e reconhecidos pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação, CAPES, assim

distribuídos: 69 cursos de mestrado acadêmico, 09 cursos de mestrado profissional e 62 cursos

de doutorado. No ano de 2008, foram matriculados 7.984 alunos de pós-graduação (4.694 em

mestrado acadêmico, dos quais 431 em mestrado profissionalizante e 3.290 em doutorado), o

que representa mais de um terço do Universo dos estudantes da UFRGS.

Ao considerar a nota média Institucional da última avaliação trienal 2004-2006, cerca

de 21 % da totalidade de Programas ofertados pela UFRGS são de Programas com notas 6 ou

7, nível de excelência com padrão internacional e cerca de 49 % dos Programas correspondem

a Programas com nota 5, nível de padrão muito bom, segundo a CAPES.

A figura abaixo mostra que a média das notas dos programas da UFRGS está bem acima

da média estadual e nacional.

AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO PELA CAPES 2004-2006 DA UFRGS EM

RELAÇÃO AOS DEMAIS CURSOS DO PAÍS



Parque Científico e Tecnológico – UFRGS

6

O Sistema de Pós-Graduação da UFRGS conta com 1268 docentes permanentes dos quais

526 são pesquisadores bolsistas do CNPq, sendo que 54 % destes estão classificados como

pesquisadores 1.

 Visão complementar pode ser obtida pela análise dos Grupos de Pesquisa instalados na

UFRGS. A UFRGS contava em dezembro de 2008 com 625 Grupos de Pesquisa, distribuídos nas

grandes áreas de conhecimento, estratificados pelo CNPq, como mostra a figura abaixo:

Em relação à produção intelectual, esta pode ser avaliada pelo número de trabalhos

publicados e depositados no Sistema de Bibliotecas da UFRGS. No período de 2003 a 2007

foram depositadas 54.334 publicações oriundas de nossas atividades acadêmicas, colocando a

UFRGS entre as cinco Instituições de Ensino Superior do País com maior produção intelectual,

incluindo artigos em periódicos, internacionais e nacionais, livros ou capítulos de livros. A
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distribuição das publicações em termos de produção anual contempla: 8.865 artigos; 3.166

capítulos de livros; 4.760 dissertações de mestrado (acadêmico e profissional); 1.081 livros;

1.916 teses de doutorado; 2.708 trabalhos publicados em anais de eventos realizados fora do

país e 31.838 trabalhos publicados em anais de eventos realizados no país.

Quanto à produção tecnológica, a UFRGS tem depositado no INPI, 100 solicitações de

Patentes de Invenção, 15 softwares, 15 Marcas Registradas e 08 cultivares, sendo uma

protegida (as 08 estão em comercialização - Registros no Ministério da Agricultura Números 7;

14; 15; 19; 20; 21; 22; Guapa).

Todos estes dados mostram que a UFRGS é uma instituição em que os recursos

humanos realizam pesquisa básica e desenvolvimento tecnológico de excelência, com

eficiência, contando com uma infra-estrutura de laboratórios, equipamentos e bibliotecas

adequada, e que realiza ainda pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos

inovadores em colaboração com empresas, atendendo assim as prioridades das políticas

industriais e tecnológicas municipal, estaduais e nacionais. Estas empresas poderão

compartilhar, de maneira mais efetiva do que hoje o fazem, a partir da institucionalização do

Parque Científico e Tecnológico da UFRGS, destes laboratórios, equipamentos, instrumentos,

materiais e demais instalações com a UFRGS, além de agir concatenadamente com a

capacidade inovativa instalada na UFRGS, tornando o processo de interação universidade-

empresa muito mais eficiente.

5. Conceito de Parque Tecnológico

Parques Tecnológicos - segundo definição da International Association of Science Parks,

IASP, Parques Tecnológicos são empreendimentos criados e geridos com o objetivo permanente

de promover pesquisa e inovação tecnológica, estimular a cooperação entre instituições de
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pesquisa, universidades e empresas e dar suporte ao desenvolvimento de atividades

empresariais intensivas em conhecimento, implantadas na forma de projetos urbanos e

imobiliários que delimitam áreas especificas para localização de empresas, instituições de

pesquisa e serviços de apoio.

O Parque Científico e Tecnológico da UFRGS se enquadra no modelo estimulado de

parque, visando o fluxo do conhecimento, com a Universidade ditando o nível tecnológico

possibilitando o upgrading das empresas.

Quanto ao arranjo físico o Parque Científico e Tecnológico da UFRGS adotará o modelo

misto, com a sede principal no Campus do Vale. O parque pode se configurar no entorno da

universidade atraído pelas “leis do mercado” aonde as Empresas virão porque lhes é claro o

interesse na relação; e/ou, interno à Universidade com configuração distribuída espacialmente

(ou seja, próximo aos diferentes centros e/ou incubadoras espalhados) ou com configuração

concentrada (espaço físico específico).

6. Missão do Parque Científico e Tecnológico

A missão de um Parque Tecnológico, como aqui conceituado, é a de exercer o papel de

catalisador para o desenvolvimento regional como a instituição âncora para estímulo à

geração de  novos empreendimentos de base tecnológica, atrair empresas de alta tecnologia e

uso intensivo de inovação, transferindo tecnologia de P&D da Universidade para a sociedade

através do setor produtivo e administrar o fluxo de conhecimento e tecnologia entre a

Universidade, empresas e mercados.

7. Objetivos do Parque Científico e Tecnológico

De maneira geral pode-se resumir os objetivos do Parque Científico e Tecnológico da

UFRGS como sendo:

1. Criar um ambiente propício e ágil, para a transferência de tecnologia, orientado pela

excelência da pesquisa desenvolvida na Universidade, para uso do setor produtivo,

gerando riqueza para a região e retorno para a universidade.

2. Considerar os aspectos geográficos de distribuição espacial das diferentes unidades

acadêmicas, contemplando as diversas Unidades Universitárias que apresentam vocação

para a interação com o setor produtivo, seus recursos humanos e os seus laboratórios

localizados nos quatro (4) campi da UFRGS.

3. Considerar as diferenças, necessidades e características dos setores a que pretende

atender (abrigar).
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4. Promover e apoiar atividades de investigação entre pesquisadores e estudantes da UFRGS

e outros profissionais da Comunidade Externa que atuem na área de Pesquisa e

Desenvolvimento visando o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado e do País

bem como o desenvolvimento industrial e comercial da região.

5. Otimizar a interação entre os setores empresariais, agropastoris, agropecuários e de

serviços e os setores acadêmicos da UFRGS.

6. Facilitar a transferência de tecnologias da Universidade às empresas instaladas.

7. Prestar serviços de consultoria e de apoio técnico às empresas de base tecnológica, do

setor produtivo tradicional e dos setores de outras naturezas, no seu âmbito de atuação

segundo as normas vigentes.

8. Promover o crescimento do interesse das indústrias em pesquisa básica e do setor

acadêmico da UFRGS nas necessidades industriais e sociais.

9. Contribuir para o aumento de oportunidades de empregos qualificados.

10. Contribuir para a promoção de uma cultura empreendedora envolvendo a Comunidade

Universitária e o setor produtivo externo.

11. Auxiliar a solução de problemas de indústrias emergentes ou de pequeno porte

tecnológico.

12. Contribuir para o crescimento das taxas de sucesso do número de companhias de base

industriais.

13. Contribuir para o desenvolvimento de indústrias de alto valor de conhecimento agregado.

14. Apoiar as instituições governamentais na busca e implementação de políticas regionais no

campo da C&T&I.

15. Oportunizar a integração do papel da educação superior na sociedade bem como

incremento da cultura da inovação nas empresas.

16. Contribuir para reforçar a visão global de que a educação para o desenvolvimento

sustentável, a pesquisa e a inovação devem oportunizar que cada indivíduo tenha a

oportunidade de se beneficiar com educação de qualidade e aprender valores,

comportamentos e estilos de vida condizentes com um futuro sustentável e uma

transformação positiva da sociedade.

17. Desenvolver e apoiar atividades de formação de recursos humanos voltadas para o

desenvolvimento científico, tecnológico e inovador do Estado do Rio Grande do Sul,

contribuindo assim para a ampliação das oportunidades de formação e qualificação

profissional dos estudantes.
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18. Contribuir para a promoção da competitividade industrial e do desenvolvimento

econômico sustentável no Estado e no País.

19. Promover o desenvolvimento de novas metodologias para a criação de empresas de base

tecnológica e para o aprimoramento de atividades de inovação em áreas de base

produtiva tradicionais.

20. Analisar, identificar e promover ações que visem à superação das condições atuais, no que

diz respeito aos seguintes elementos: impacto social, econômico e ambiental das

diferentes formas de produção empresarial e industrial na sociedade local; grau de

modernização dos parques empresariais e industriais da região; grau de inovação

incorporado pelas empresas e indústrias da região; capacidade de exportação e de

competição em nível internacional das empresas e indústrias da região; grau de

contribuição da Universidade, para auxiliar na modernização e inserção de inovação nas

atividades das empresas e indústrias locais.

21. Promover e organizar atividades de formação tecnológica avançada, dirigidas a pessoal e

quadros das empresas associadas.

22. Promover cooperação técnica e científica com instituições governamentais e não-

governamentais.

8. Características das Empresas a serem incorporadas ao Parque Científico e Tecnológico da

UFRGS

O Parque Científico e Tecnológico da UFRGS pretende atender empresas de todos os

setores que utilizam intensivamente a inovação e necessitem aproximação com os laboratórios

de pesquisa.

As empresas incubadas constituem candidatas naturais para, após o período de

incubação, virem a se inatalar no Parque Científico e Tecnológico da UFRGS, sendo portanto

conveniente saber a dimensão deste potencial. O quadro abaixo mostra o número de

empresas formadas neste processo ao longo dos anos.

INCUBADORAS TECNOLÓGICAS

Incubadoras Criação Pré-inc. Incubadas Graduadas
Graduadas

no
Mercado

Empresas
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Centro de Empreendimentos
em Informática - CEI

1996 1 7 32 19

Incubadora Empresarial
Tecnológica do Centro de
Biotecnologia  - IE-CBiot

2001 2 6 3 3

Incubadora Tecnológica Héstia
- Engenharia e Física

2004 2 5 2 2

Incubadora Empresarial
Tecnológica de Alimentos e
Cadeias Agro-Industriais -
ITACA

2004 1 2 2 2

Incubadora Tecnológica de
Cooperativas Populares - ITCP

2008 - Atuação desde 2000 Pelo NEA - Núcleo de Economia Alternativa
– Apoio à 13 cooperativas populares

9. ARRANJO ADMINISTRATIVO

9.1. Ingresso

A adesão ao Parque Científico e Tecnológico da UFRGS se dará através de termo

contratual no qual estarão previstas diferentes situações:

1) LOCAÇÃO DE ÁREA  FÍSICA (TERRENO) PARA CONSTRUÇÃO

 1. com cessão de uso por 20 anos

 2. aluguel recolhido para o caixa único da UFRGS

 3. Imóveis serão de propriedade da UFRGS

 4. Imóveis devem retirados se houver rescisão de contrato.

2) LOCAÇÃO DE ÁREA  EDIFICADA PELO PARQUE  (para abrigar pequenas empresas)

 1. com cessão de uso por 5 anos

 2. aluguel recolhido para a conta do PARQUE .

 As empresas alocadas no Parque deverão pagar uma taxa condominial destinada a

cobrir despesas com:

-  limpeza

- recolhimento de lixo

- jardinagem

- segurança

- outros itens pertinentes ao condomínio.

9.2. Organização Geral

ESTRUTURA DE GESTÃO DO PARQUE
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A composição e as atribuições do Conselho Diretor e do Conselho Consultivo estão

descritas no regimento do Parque em anexo.

10. Processo de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão

Do ponto de vista da UFRGS, o Parque Científico e Tecnológico será uma grande iniciativa

acadêmica, que promoverá forte integração entre as dimensões do ensino, pesquisa e

extensão.

O Parque irá priorizar atividades de parceria que alavancarão as empresas, elevando-as

ao nível da inovação científica da UFRGS (ao invés de rebaixar a UFRGS ao nível das exigências

imediatas de mercado das empresas). Assim, será criado um contexto onde as interações se

darão num nível de excelência acadêmica, garantindo a qualidade das atividades de ensino,

pesquisa e extensão viabilizadas ou incentivadas pelas parcerias.

A relação entre o Parque e as atividades de pesquisa é evidente. O conhecimento

científico e tecnológico existente na UFRGS é a grande âncora que tornará o Parque uma

iniciativa de enorme interesse para a comunidade industrial e de serviços. A instalação de

empresas no Parque estará sempre condicionada à existência de vínculos concretos de

parceria através de projetos desenvolvidos em conjunto com grupos de pesquisa da UFRGS.

Grupos de pesquisa da UFRGS terão, portanto, através de projetos desenvolvidos em parceria

com as empresas instaladas no Parque, a oportunidade de aplicarem e validarem os

conhecimentos por eles gerados em situações práticas de interesse social e econômico.
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Esta aplicação de conhecimentos através de projetos de parceria constituirá uma forma

de extensão bastante qualificada, pela qual os grupos de pesquisa irão transferir às empresas o

conhecimento gerado na Universidade. A extensão também poderá ocorrer através da

prestação de serviços (como ensaios de materiais, p.ex.) qualificada, oferecida às empresas do

Parque por laboratórios especializados da UFRGS. No entanto, o Parque estará também

fortemente vinculado às atividades de ensino da UFRGS. As empresas instaladas no Parque,

não apenas pela proximidade física, mas também pela parceria com os grupos de pesquisa da

Universidade, permitirão estágios de estudantes de graduação, através dos quais os

estudantes receberão ensinamentos práticos essenciais em atividades de forte inovação

tecnológica, contribuindo para a qualificação de sua formação. Tendo em vista que os projetos

desenvolvidos nas empresas instaladas no Parque serão submetidos à avaliação por instâncias

acadêmicas da UFRGS, estará garantida a qualidade das ofertas de estágio.

O Parque também permitirá que estudantes de pós-graduação desenvolvam parte de

suas dissertações de mestrado ou teses de doutorado dentro de um contexto que demandará

inovação pela aplicação de novos conhecimentos. O ambiente de excelência tecnológica que

estará disponível nas empresas instaladas no Parque será ideal para a aplicação e validação de

novas técnicas e métodos desenvolvidos no escopo de dissertações e teses.

Uma analogia com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre permite compreender bem a

natureza acadêmica das atividades que serão desenvolvidas no Parque, além daquelas que

trarão benefício direto para a sociedade (prestação de serviços médicos de alta qualidade, no

caso do HCPA, e desenvolvimento tecnológico e geração de empregos qualificados, no caso do

Parque). Sob a perspectiva do ensino, o HCPA viabiliza estágios, aulas práticas e atividades de

residência a estudantes de Medicina e outras áreas da Saúde, viabilizando formação de

qualidade, dentro de um contexto cuja qualidade é garantida pela própria UFRGS. O HCPA

permite que professores da UFRGS apliquem e validem na prática os conhecimentos científicos

desenvolvidos em seus grupos de pesquisa, numa atividade de extensão inovadora e

socialmente relevante, da qual fazem parte muitos estudantes de pós-graduação. Esta mesma

integração entre ensino, pesquisa e extensão, todos num nível de alta qualificação acadêmica,

se dará no contexto do Parque, sempre sob controle das instâncias acadêmicas da UFRGS.

Finalmente, é importante observar que o Parque alavancará as interações entre os

grupos de pesquisa da UFRGS e as empresas. Atendendo as normas já vigentes na UFRGS, e

que obviamente serão observadas também no contexto das atividades de prestação de

serviços e das ações de parceria envolvendo empresas instaladas no Parque, uma
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porcentagem dos recursos financeiros aplicados pelas empresas nestas atividades será

destinada à UFRGS e às unidades que sediam os grupos de pesquisa responsáveis pelas

interações (10% para a UFRGS e 10% para a unidade, no caso de prestação de serviços, e 5%

para cada, no caso de ações de parceria). Estes recursos constituem fundos institucionais,

utilizados na melhoria do ambiente acadêmico oferecido pela Universidade, segundo critérios

por esta definidos (p.ex. investimentos em salas de aula, laboratórios de ensino, bibliotecas e

outras infraestruturas de uso comum).

11. LOCALIZAÇÃO

A sede principal do Parque estará situada no Campus do Vale da UFRGS de acordo com o

mapa abaixo:

Nessa área, alguns laboratórios já estão em operação como o Centro de Tecnologia (A),

Laboratório Túnel do Vento (B), Centro de Combustível e Biocombustível (C) e Laboratório de

Catálise e Nanotecnologia em final de construção (D). Os prédios E’s, já estão destinados e

com recursos para a construção, sendo que um deles deverá iniciar as obras ainda em 2009.

Os prédios P’s ainda não têm destinação, contudo já possuem as licenças necessárias. A área

em azul está prevista também para instalação de empresas através de locação do terreno.
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REGIMENTO DO

PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1°- O presente Regimento disciplina a organização do PARQUE CIENTÍFICO E

TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, Órgão Especial de

Apoio, criado na data de aprovação deste regimento, nos termos do Artigo 23 do Estatuto e

dos Artigos 40 e 41 do Regimento da UFRGS.

CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS

Artigo 2° - O Parque Científico e Tecnológico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,

doravante denominado PARQUE, com sede principal no Campus do Vale, destina-se a

promover atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica de empresas e

entidades que apresentem plano de cooperação com Unidades e Centros Interdisciplinares da

UFRGS, doravante denominadas UCIs, e terá os seguintes objetivos gerais:

a) estimular a geração e a transferência de conhecimento e tecnologias da UFRGS

para as entidades e empresas integrantes do PARQUE, visando o desenvolvimento e produção

de bens, processos e serviços inovadores;

b) atrair para o PARQUE novas atividades de pesquisa, desenvolvimento e produção

de bens, processos e serviços inovadores;

c) incentivar o surgimento de empreendimentos de base tecnológica, o

desenvolvimento e a competitividade de empresas cujas atividades estejam fundadas no

conhecimento e na inovação tecnológica no Estado do Rio Grande do Sul;

d) apoiar iniciativas que estimulem a visão empreendedora nos ambientes

acadêmico e empresarial;
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e) proporcionar oportunidades de estágios aos alunos da UFRGS, bem como facilitar

sua inserção no mundo do trabalho;

f) aproximar a comunidade acadêmica da UFRGS das empresas de base tecnológica

de alta qualificação, criando oportunidades para novos projetos de pesquisa de ponta;

g) apoiar o desenvolvimento de negócios e gestão das entidades e empresas

integrantes do PARQUE;

h) apoiar parcerias entre a UFRGS e instituições públicas e privadas envolvidas com a

pesquisa e a inovação tecnológica.

CAPÍTULO II - DOS EMPREENDIMENTOS

Artigo 3° - O PARQUE poderá sediar:

a) empresas;

b) laboratórios de empresas;

c) empresas incubadas;

d) entidades de representação empresarial, tecnológica ou científica.

e) empreendimentos de apoio à infra-estrutura condominial do PARQUE.

f) laboratórios de propósito específico para desenvolvimento de projetos com empresas;

CAPÍTULO IV – DA REDE DE INCUBADORAS DE BASE TECNOLÓGICA

Artigo 4° - O PARQUE manterá uma Rede de Incubadoras de Base Tecnológica, doravante

chamada REINTEC, órgão responsável pelo controle e coordenação de todas as Incubadoras de

base tecnológica da UFRGS, instaladas ou não na área do PARQUE.

• § Único - A REINTEC poderá constituir e administrar uma Incubadora

Multisetorial de Empresas de Base Tecnológica no espaço físico do PARQUE visando abrigar

empresas de setores não atendidos pelas incubadoras existentes, sem que haja prejuízo para

as UCIs que desejarem criar a sua incubadora setorial, desde que comprovada sua viabilidade.
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CAPÍTULO V - DA LOCALIZAÇÃO E OCUPAÇÃO

Artigo 5°- A sede principal do PARQUE será instalada no Campus do Vale da UFRGS, conforme

planta de localização anexa.

Artigo 6° - Serão firmados contratos entre a UFRGS e empreendimentos a serem sediados no

PARQUE (dentre aqueles previstos no artigo terceiro, alíneas a) a d) ), que tiverem propostas

aprovadas em edital de licitação pública, onde se estabelecerão direitos de cessão de uso

precário de:

a) lote para construção e funcionamento dos empreendimentos, por um prazo de até 20

(vinte) anos, prorrogáveis com acordo entre as partes, revistos a cada 3 (três) anos,

especificando-se um prazo máximo para início das instalações físicas de cada ocupante no

PARQUE.

b) espaços edificados pelo PARQUE para funcionamento dos empreendimentos, por um

prazo de até 5 (cinco) anos, prorrogáveis com acordo entre as partes.

§1° - A prorrogação do contrato previsto na alínea a) do caput deste Artigo ocorrerá por

períodos nunca superiores a 20 (vinte) anos.

§2° - A prorrogação do contrato previsto na alínea b) do caput deste Artigo ocorrerá por

períodos nunca superiores a 5 (cinco) anos.

§3° - Ao término do contrato previsto no caput deste Artigo, todas as benfeitorias construídas

pelos cessionários reverterão para a UFRGS.

§4° - Na hipótese do não cumprimento dos objetivos aprovados na Proposta, o contrato

poderá ser rescindido pela UFRGS, em conformidade com os procedimentos nele

estabelecidos, revertendo as benfeitorias para a UFRGS.

Artigo 7° - Todas as propostas de ingresso no PARQUE serão analisadas de acordo com as

diretrizes aprovadas pelo Conselho Universitário da UFRGS -CONSUN.

§ Único - A relação com as atividades acadêmicas desenvolvidas nas UCIs será sempre o

critério indispensável para análise das propostas, devendo ser ouvidos os Conselhos das UCIs

que tenham maior afinidade com elas.
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CAPÍTULO VI - DA DIREÇÃO DO PARQUE E SUAS ATRIBUIÇÕES

Artigo 8° - A Direção do PARQUE contemplará as seguintes estruturas:

• Conselho Diretor;

• Comitê Consultivo para a Instalação de Empreendimentos;

• Comitê Executivo.

Artigo 9º - O Conselho Diretor terá a seguinte composição:

• o Reitor da UFRGS, a quem caberá a Presidência do Conselho;

• o Pró-Reitor de Pesquisa da UFRGS;

• o Secretário da SEDETEC da UFRGS;

• o Diretor do PARQUE;

• o Coordenador da Rede de Incubadoras de Base Tecnológica do PARQUE;

• um (1) representante das Empresas e/ou Entidades instaladas no PARQUE;

• seis (6) representantes de UCIs distintas;

• um (1) representante da Fundação Gestora do PARQUE;

• um (1) representante da Prefeitura da Cidade de Porto Alegre;

• um (1) representante do Governo do Estado do Rio Grande do Sul;

• um (1) representante da FIERGS;

• um (1) representante do SEBRAE.

Artigo 10 - Os membros do Conselho Diretor terão mandato de dois (2) anos.

§1º. – Os membros que representam as instituições arroladas no Artigo 9º e que dependem de

indicação, serão nomeados pelo Reitor da UFRGS com base em indicação formal enviada pelas

entidades até 1 (um) mês antes do término do mandato.

§2º. – Os representantes das UCIs que tenham afinidade com os propósitos do PARQUE

poderão participar do Conselho Diretor, uma vez realizada a declaração por escrito do

interesse e conformidade da UCI com o disposto neste regimento ao Conselho Diretor do

PARQUE.
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§3º. – O representante das Empresas instaladas no PARQUE será escolhido por votação entre

os representantes das empresas instaladas e que manifestarem, através de ofício enviado até

1 (um) mês antes do término do mandato anterior, interesse em representá-las no Conselho

Diretor do PARQUE.

Artigo 11 - O Conselho Diretor terá as seguintes atribuições:

a) propor ao CONSUN as diretrizes para aprovação de Propostas candidatas a ocuparem

espaços físicos no PARQUE, a partir dos princípios estabelecidos neste Regimento;

b) zelar pelo cumprimento das diretrizes aprovadas pelo CONSUN;

c) criar critérios e procedimentos para a admissão dos empreendimentos no PARQUE;

d) homologar a admissão de empreendimentos de acordo com proposta do Comitê

Executivo;

e) submeter ao CONSUN os modelos de contratos a serem celebrados com os ocupantes

para uso de áreas no PARQUE e com a Fundação Gestora para sua administração operacional;

f) aprovar as regulamentações necessárias à operacionalidade do PARQUE;

g) promover periodicamente, em prazos não superiores a três anos, novas avaliações do

valor locativo dos terrenos e de espaços edificados pelo PARQUE;

h) deliberar sobre o relatório anual de atividades de cada uma das empresas do PARQUE,

ouvidas as UCIs envolvidas;

i) encaminhar anualmente o relatório de gestão do PARQUE à PROPLAN;

j) encaminhar ao Reitor da UFRGS, a quem caberá o referendo e a nomeação, o nome do

Diretor do PARQUE;

k) propor ao CONSUN modificações do presente Regimento.

Artigo 12 - O Comitê Consultivo para a Instalação de Empreendimentos será formado por:

a) um (1) representante da Direção Executiva do PARQUE;

b) um (1) representante da Superintendência de Infra-estrutura da UFRGS;

c) um (1) representante da Faculdade de Arquitetura da UFRGS.
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Parágrafo Único - O Comitê Consultivo para a Instalação de Empreendimentos será

responsável pela elaboração das Normas para Uso e Ocupação do Solo ou de Espaços

Edificados pelo PARQUE e pela análise de todos os projetos arquitetônicos e paisagísticos a

serem implantados no PARQUE.

Artigo 13 – O Comitê Executivo terá a seguinte composição:

• O Diretor, que coordenará o Comitê Executivo;

• O Secretário de Desenvolvimento Tecnológico da UFRGS;

• O Coordenador da Rede de Incubadoras do PARQUE;

• Dois (2) representantes de UCIs que sejam membros do Conselho Diretor, por este

eleitos para mandatos de 2 (dois) anos.

§ Único - O Comitê Executivo poderá decidir pela criação de gerências e estruturas de apoio

consideradas necessárias e convenientes ao desempenho de suas tarefas.

CAPITULO VII - DA ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE

Artigo 14 – O Comitê Executivo será responsável pela coordenação das ações do PARQUE, de

acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor e tem como atribuições:

a) apoiar o Diretor nas suas atividades operacionais;

b) avaliar os projetos submetidos ao PARQUE e à Incubadora Multisetorial;

c) acompanhar a execução dos projetos no âmbito do PARQUE;

d) garantir o bom cumprimento das diretrizes do PARQUE definidas neste Regimento.

Artigo 15 - O Diretor do PARQUE, integrante dos quadros da UFRGS ou com ela mantendo

relação como Docente Colaborador, terá mandato de 4 (quatro) anos, sendo nomeado pelo

Reitor da UFRGS.

Artigo 16 - Serão atribuições do Diretor do PARQUE:

a) Garantir os serviços de manutenção da infra-estrutura das áreas comuns, bem

como a interface com as Prefeituras dos Campi da UFRGS;
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b) Envidar esforços para a captação de recursos financeiros junto a instituições

públicas e privadas para a construção da infra-estrutura condominial e de espaços físicos de

uso específico do PARQUE.

CAPÍTULO VIII – DO FUNCIONAMENTO DA REINTEC

Artigo 17 - A REINTEC terá uma coordenação com as seguintes atribuições:

a) gerenciar as questões relativas às incubadoras no PARQUE;

b) otimizar o uso dos recursos financeiros disponíveis;

c) centralizar e disseminar as informações;

d) facilitar a interação com outras instituições;

e) identificar parceiros;

f) apoiar a divulgação e marketing das Incubadoras e das empresas incubadas.

Artigo 18 – Cada Incubadora instalada na UFRGS deverá ter um Conselho ou Comissão

coordenadora cuja composição e atribuições estarão previstos em regimento próprio;

Artigo 19 - A gestão do espaço físico e a operação das Incubadoras instaladas na área física do

PARQUE serão de responsabilidade da administração do PARQUE, enquanto a gestão do

espaço físico e a operação das Incubadoras instaladas fora da área do PARQUE serão de

responsabilidade das UCIs às quais as Incubadoras estão vinculadas.

CAPITULO IX – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Artigo 20 - Os recursos financeiros referentes aos aluguéis de terrenos para construção serão

recolhidos e administrados direta e exclusivamente pela UFRGS.

Artigo 21 - Serão recolhidos e administrados, pela Fundação gestora do PARQUE (exceto em

casos vedados pela legislação vigente), por meio de Convênio especialmente firmado para esta

finalidade, os recursos financeiros referentes a:

 a) contribuições condominiais;
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 b) aluguéis dos espaços edificados pelo PARQUE;

 c) ressarcimento pelo uso eventual de infra-estruturas de uso comum do PARQUE;

 d) empréstimos ou convênios de implantação de infra-estrutura física e técnica ou destinadas a

gerenciamento do PARQUE consignados por instituições públicas ou privadas.

CAPITULO X – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 22 - Caberá ao Reitor a nomeação de todos os componentes iniciais do Conselho Diretor

e do Diretor do PARQUE, levando em consideração propostas encaminhadas pelas UCIs por

escrito ao Gabinete do Reitor.

Artigo 23 - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação.


