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COMPROMISSO com o 

DESENVOLVIMENTO
Com o Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação - TecnoUCS, Universidade de Caxias do Sul 

consolida produção do conhecimento a serviço do empreendedorismo sustentável
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O Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação da Uni-
versidade de Caxias do Sul - TecnoUCS está alicerçado 
na competência científica e tecnológica de uma insti-
tuição de ensino e pesquisa que, desde a sua funda-
ção, em 1967, vem aperfeiçoando sua missão de pro-
duzir conhecimento com qualidade e relevância para o 
desenvolvimento sustentável.

A criação do complexo está fundamentada na ex-
pertise de centenas de pesquisadores que, desde a dé-
cada de 1970, vêm conjugando as atividades de pes-
quisa com o ensino na graduação e pós-graduação, 
potencializando o desenvolvimento tecnológico em 
áreas estratégicas econômicas e sociais.

Essa sinergia, além de destacar a UCS no cenário 
nacional, resultou na qualificação do ensino e da pes-
quisa; no crescimento da oferta de mestrados e dou-
torados; na geração de conhecimentos e tecnologias 

de interesse da sociedade, registrados como Patentes 
de Invenção e Modelos de Utilidade no Instituto Nacio-
nal de Propriedade Industrial (INPI); e no fortalecimento 
de parcerias com os setores público e empresarial em 
atendimento às demandas do mercado e da socieda-
de.

ARTICULAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO
O TecnoUCS tem o compromisso de promover o 

avanço da cultura da inovação e do empreendedoris-
mo. Atuando como articulador entre a Universidade, o 
poder público e o setor empresarial, responde pelo flu-
xo de conhecimento e tecnologia voltado para a gera-
ção de ideias inovadoras, para a solução de problemas 
das empresas e para a criação de produtos ou proces-
sos com potencial de se tornarem empreendimentos 
rentáveis e competitivos no mercado.

Com essa iniciativa, a Universidade de Caxias do 
Sul, acompanhando as tendências mundiais, propõe-
-se a atuar conjuntamente com os diferentes atores 
responsáveis pelo desenvolvimento regional para a 
criação de uma nova matriz de produção e sustenta-
bilidade, conectada com a ciência, a tecnologia e a 
inovação.

A constituição do parque está em consonância 
com as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Ins-
titucional da Universidade de Caxias do Sul, e vem 
confirmar e ampliar uma vocação anunciada pelos 
seus fundadores 50 anos atrás, anunciada no discur-
so de posse do primeiro reitor da UCS, Virvi Ramos: 
“A nossa universidade tem, como meta fundamental, 
uma integração perfeita com a região a que serve e 
em cuja finalidade foi criada, dentro da cultura e dos 
serviços a serem prestados à nação e à Humanidade”.

INAUGURAÇÃO - O TecnoUCS foi lançado em solenidade realizada em 4 de dezembro de 2015, no Bloco 57 do 
Campus-Sede da UCS. Na imagem, da esquerda para a direita, o coordenador-executivo do parque, Enor Tonolli; o 
pró-reitor de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da UCS, Odacir Graciolli; o presidente do Conselho DIretor 
da Fundação Universidade de Caxias do Sul, Ambrósio Luiz Bonalume; o reitor da UCS, Evaldo Antonio Kuiava; o 
governador do Estado, José Ivo Sartori; o vice-prefeito Antônio Feldmann, representando a administração munici-
pal; e o vereador Guila Sebben, representando a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.

“Organização admi-
nistrada por profissionais 
especializados, cujo prin-
cipal objetivo é aumentar 
a riqueza da comunida-
de através da promoção 
da cultura da inovação e 
da competitividade das 
empresas e das institui-
ções baseadas em co-
nhecimento a eles asso-
ciadas. 

Para garantir que es-
ses objetivos serão alcan-
çados, o parque científi-
co estimula e administra 
o fluxo de conhecimento 
e tecnologia entre em-
presas e mercados; faci-
lita a criação e o cresci-
mento de empresas de 
base tecnológica através 
de processos de incuba-
ção e de spin-offs; e pro-
vê outros serviços de va-
lor agregado junto com 
espaços de alta qualida-
de e facilidades”.

Definição de Parque 
Científico Tecnológico 
segundo a IASP (Asso-
ciação Internacional de 
Parques Científicos e 
Áreas de Inovação):

CLAUDIA VELHO/UCS



Na contemporaneidade, a produ-
ção e a socialização do conhecimento, 
enquanto missão primordial do uni-
verso acadêmico, constituem-se como 
elementos indispensáveis na busca da 
sustentabilidade econômica, social e 
ambiental. O progresso econômico, a 
justiça social e a susten-
tação do planeta de-
pendem, hoje, da for-
ma como se articula o 
conhecimento inovador 
produzido nas universi-
dades e de sua aplicabi-
lidade por meio das tec-
nologias compartilhadas 
com empresas, poder 
público e demais organi-
zações.

A UCS está alinhada 
às tendências mundiais 
em que as instituições 
baseadas em conheci-
mento constroem seus parâmetros 
de atuação pelas novas dinâmicas da 
produção de conhecimentos e de suas 
formas de inserção no mercado globa-
lizado.

A universidade é, por excelência, o 
cenário adequado para o desenvolvi-
mento e a exploração, com sucesso, de 
novas ideias. Os processos de indução à 
inovação acontecem nos espaços corre-
lacionados com a pesquisa e desenvol-
vimento, associados aos programas de 
empreendedorismo e inovação e aos 

processos de ensino de qualidade e de 
excelência acadêmica.

A inovação é fator inerente ao de-
senvolvimento da humanidade. Assim, 
o papel das universidades nos sistemas 
globais passa a ser estratégico, con-
gregando as competências necessárias 

para o desenvolvimento 
com a capacidade de 
mobilizar a complexida-
de dos conhecimentos 
produzidos de modo a 
atender às demandas 
presentes e futuras das 
comunidades locais, re-
gionais e internacional.

Nesse contexto, 
evoluindo com os de-
safios da atualidade, 
a UCS incorpora à sua 
missão – além da for-
mação de profissionais 

de qualidade para as 
demandas da vida e do mercado de 
trabalho – o desenvolvimento econômi-
co e social.

A UCS está preparada para a indu-
ção de práticas inovadoras no desen-
volvimento de produtos e serviços com 
diferenciais competitivos em nível glo-
bal. E assume, sobretudo, uma postura 
epistemológica que permite reconfigu-
rar os conhecimentos produzidos para 
adiante da reprodução e estagnação de 
atitudes mentais, práticas pedagógicas 
e modos de inserção social.
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O Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação da UCS com-
põe um ecossistema de conhecimento, empreendedorismo e 
inovação que envolve uma rede de laboratórios com atuação 
em todas áreas de conhecimento reconhecidas pelo Ministério 
da Educação; 16 Núcleos de Pesquisa e 18 Núcleos de Inova-
ção e Desenvolvimento, ambientes de pesquisa e para desen-
volvimento acadêmico em graduação, mestrado e doutorado; 
serviços de incubação tecnológica de empresas; e serviços (tec-
nológicos, de consultoria, gestão e captação de financiamento) 
para atendimento das demandas de mercado.

FORMAÇÃO ACADÊMICA - Outro elo desse ecossistema 
é voltado para a formação empreendedora dentro da Universi-
dade. Com a implantação do projeto StartUCS, ligado ao Pro-
grama de Empreendedorismo, a comunidade acadêmica tem 
um percurso completo para o desenvolvimento de empresas 
inovadoras e tecnológicas, incluindo a geração de startups, 
apoiadas pela Universidade, e de spin-offs - empreendimen-
tos surgidos de pesquisas acadêmicas que apresentam aspecto 
inovador e de agregação de valor à aplicação do conhecimento 
criado em laboratório.

CAPITAL INTELECTUAL - Além das publicações científicas, 
da qualificação do ensino, e dos projetos de pesquisa, um im-
portante aferidor do nível de produção científico-tecnológica 
da Universidade é o seu Portfólio de Inovação, que reúne atu-
almente 78 registros de patentes de invenção e de modelos de 
utilidade nas áreas da Biotecnologia, Saúde, Engenharia e Tec-
nologia da Informação. O acervo passou a fazer parte do capi-
tal intelectual do TecnoUCS para ser compartilhado com a so-
ciedade na forma de produtos, processos e serviços inovadores.

A Fundação Universidade de Ca-
xias do Sul (FUCS), como mantenedo-
ra da UCS, que em 2017 completará 
50 anos, cumprindo a missão pensada 
por seus fundadores – Hermes João 
Webber, Virvi Ramos e D. Benedito 
Zorzi –, deve ser a propulsora do de-
senvolvimento na 
região, o que vem 
sendo cumprido 
ao longo dos anos, 
tanto com sua in-
serção através da 
implantação dos 
campi como agora, 
com a criação do 
Parque de Ciência, 
Tecnologia e Inova-
ção – TecnoUCS.

Da mesma for-
ma, nesse momen-
to de crise que as-
sola a economia regional e nacional, 
a Universidade deve ser protagonista 
de uma retomada de crescimento. E o 
está fazendo através da concretização 
de um sonho acalentado por muitos 
administradores, pela consolidação do 
TecnoUCS.

O parque, através dos mais mo-
dernos conceitos de inovação e de-
senvolvimento, tem como objetivo e 
finalidade estar sempre na vanguarda 
do crescimento, seguindo a tradição 

histórica dessa região, visando promo-
ver e alcançar a sustentabilidade e o 
progresso.

Dentro do espírito de preservação 
do ambiente natural, a FUCS também 
tem como prioridade, através da ino-
vação, unir ao crescimento econômico 

métodos de conservação 
do meio ambiente, viabili-
zando o desenvolvimento 
e cumprindo sua missão 
primeira de ofertar uma 
educação saudável e trans-
formadora a toda comuni-
dade regional.

Nesse sentido, a Fun-
dação Universidade de 
Caxias do Sul seguirá bus-
cando expandir o conhe-
cimento e a qualificação 
das pessoas, instituições e 
organizações que atuam 

pelo crescimento regional, levando 
para os campi regionais esses mesmos 
objetivos.

Temos a convicção que, com este 
compromisso, damos início a uma 
nova etapa no cumprimento de nos-
sa missão institucional. Renovamos 
o propósito original reafirmando-o 
e atualizando-o às posturas exigidas 
pela modernidade, para assim seguir 
contribuindo com a construção do fu-
turo.

Missão renovada e reafirmada Inovar com a Universidade

OBJETIVOS
Conforme seu Regimento Interno, o Parque de 
Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade 
de Caxias do Sul atuará para atingir os seguin-
tes objetivos:

Gerais
w Articular e consolidar plataformas de desenvol-
vimento científico e tecnológico
w Fomentar o surgimento de empresas inovado-
ras
w Contribuir para alavancar o desenvolvimento 
econômico
w Fortalecer a capacidade de inovação das em-
presas tradicionais instaladas

Específicos
w Identificar e desenvolver novas vocações eco-
nômicas, em especial em setores portadores de 
futuro
w Criar, atrair, instalar e desenvolver empresas 
de base tecnológica e científica e indústrias cria-
tivas para complementar e expandir o substrato 
industrial
w Aumentar a eficiência produtiva e a competiti-
vidade das empresas mediante inovação
w Promover sinergia entre os atores da inovação 
e desenvolvimento (acadêmicos, cientistas, em-
presas, instituições de ensino e pesquisa, gover-
no, associações, agências)

w Promover o empreendedorismo em todos os 
níveis.
w Ampliar a pesquisa básica e aplicada da UCS 
pela qualificação de pesquisadores, laboratórios 
e pela inserção de acadêmicos em projetos de 
pesquisa e inovação

ÁREAS ESTRATÉGICAS
Baseada na competência científica e tecnológica 
instalada na Universidade de Caxias do Sul, o 
Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação tem, 
como definição prévia, o enfoque nas seguintes 
áreas estratégicas e/ou de interesse principais:

ECOSSISTEMA DE CONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

AMBRÓSIO LUIZ BONALUME
Presidente do Conselho Diretor da 

Fundação Universidade de Caxias do Sul

EVALDO ANTONIO KUIAVA
Reitor da Universidade de Caxias do Sul

A atuação do TecnoUCS também se estende a 
outras cinco áreas:
w Tecnologias da informação e da comunicação
w Mecatrônica/Autotrônica
w Tecnologias embarcadas
w Tecnologias de processos sociais
w Segurança e estratégia

w Biotecnologia, ciências agrárias, tecnologias 
ambientais e tecnologias da cadeia de ali-
mentos
w Energia e biocombustíveis
w Tecnologias da saúde 
w Nanotecnologia e tecnologias de materiais
w Economia criativa
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CONCEITO

Rede de relações potencializa 

RESULTADOS
Aderir a uma universidade é abrir acesso 

à - como remete a etimologia da palavra - 
universalidade do conhecimento. Para uma 
empresa em busca de qualificação competi-
tiva e de soluções exclusivas, vincular-se a um 
Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
mais do que ampliar as possibilidades de de-
senvolvimento de produtos, processos e ser-
viços, abre caminho para uma rede exponen-
cial de relações nos campos da tecnologia, 
pesquisa e fomento produtivo, que se esta-
belece a partir da presença das instituições 
de Educação Superior.

“Associar-se a uma universidade para 
desenvolver empreendimentos constitui-
-se em um diferencial para a competitivi-
dade no mundo empresarial”, considera o 
pró-reitor de Inovação e Desenvolvimento 
Tecnológico, Odacir Graciolli, observando a 
disponibilização, ao mercado e à sociedade, 
de uma estrutura de especialistas, especiali-
dades e recursos (pesquisadores, professores 
doutores e mestres, laboratórios e parcerias 
institucionais com penetração nacional e in-
ternacional) como a da UCS.

NETWORK ÚNICO - Estas condições 
asseguram ao TecnoUCS a formação de um 
network único na região, o que qualifica 
seus serviços e potencializa suas possibilida-
des de atuação. “Nosso relacionamento com 
outras universidades do Brasil e do Exterior, 
órgãos governamentais, entidades e insti-
tuições científicas forma uma rede que nos 
permite buscar soluções de alta especialida-
de e impacto, sem que o empresário, como 
cliente, precise se preocupar com os aspectos 
técnicos ou burocráticos”, aponta Graciolli.

Também as visitas técnicas, das quais co-
mumente participa a Universidade, facilitam 
o contato com tecnologias desenvolvidas 
para os setores público e privado, que aca-
bam servindo como modelo para criação de 
novas aplicações de mercado. Além disso, 
ocorre o intercâmbio de geração de conheci-
mento com o recebimento de pesquisadores 
de outros países que passam períodos desen-
volvendo estudos na UCS. “São diferenciais 
que uma empresa, sozinha, teria muita difi-
culdade de conseguir. Por isso a importância 
das parcerias”, observa o pró-reitor.

Universo científico-tecnológico de uma Instituição de Ensino Superior traz para empresas 
os diferenciais do conhecimento especializado e do investimento em alta qualificação

INVESTIMENTO PRODUTIVO 

Com relação ao financiamento do desenvolvimento tecnológico, 
a terceirização de pesquisas de alta qualificação representa 
custo muito menor a uma empresa do que a manutenção de 
laboratórios e equipes próprias. Esta não é, contudo, uma 
vantagem isolada, em termos financeiros, por se recorrer a uma 
estrutura pronta como um parque científico-tecnológico.

Horizon 2020 - O meio oferece perspectivas como o fomento 
de projetos de pesquisa e tecnologia. Um exemplo, segundo o 
coordenador-executivo do TecnoUCS, Enor Tonolli, é o plano 
Horizon 2020, fundo de investimento mantido pela Comunidade 
Europeia que pretende disponibilizar 80 bilhões de euros na área 
nos próximos seis anos. 
Para concorrer aos recursos, as universidades precisam ter 
empresas parceiras que levem ao mercado as inovações 
desenvolvidas na academia. Para participar da iniciativa, a UCS 
já conta com um projeto na área de biocombustíveis e estuda 
outras alternativas. “Também há a possibilidade de intercâmbios 
científicos e produtivos, pois o fundo tem empresas parceiras na 
Europa”, acrescenta Tonolli.

TECNOUCS MANTÉM 
INTERCÂMBIOS 

COM UNIVERSIDADES 
DO PAÍS E EXTERIOR,  

INSTITUIÇÕES 
CIENTÍFICAS, 

ENTIDADES E ÓRGÃOS 
GOVERNAMENTAIS

CLAUDIA VELHO/UCS

Pró-reitor de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Odacir Graciolli: parcerias para impulsionar o crescimento econômico  
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Conectando CIÊNCIA
 e produtividade

Os parques de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação operam com gestão 
do conhecimento, fazendo a inter-
face entre o ‘mundo da ciência e 
tecnologia’ e o ‘mundo empresa-
rial’. Não têm, portanto, finalidade 
de produção de bens.

Essa intermediação pode ocor-
rer de duas formas: em um espa-
ço físico, com a instituição de um 
aglomerado de empreendimentos; 
ou por ambiente remoto, com o 
compartilhamento entre o conhe-
cimento gerado em pesquisa nas 
universidades e o desenvolvimento 
produtivo nas empresas.

“A essência de um parque 
científico-tecnológico é desenvolver 
produtos com alta densidade de 
conhecimento”, diz o coordenador-
-executivo do TecnoUCS, Enor To-
nolli. Isso significa, na prática, que 
a relação dos acadêmicos e empre-
sários com o parque da Universida-

de de Caxias do Sul pode tanto en-
volver o desenvolvimento de novos 
conhecimentos aplicados como a 
produção de bens de mercado com 
alto valor agregado.

DIFERENCIAL DA 
MULTIDISCIPLINARIDADE

O pró-reitor de Inovação e De-
senvolvimento Tecnológico da UCS, 
Odacir Graciolli, destaca que, como 
o TecnoUCS é, fundamentalmente, 
um parque de ciências, todas as 
áreas da universidade podem de-
senvolver atividades relacionadas. 

“A atuação começa pelos seg-
mentos produtivos porque isso está 
inserido na cultura local, mas, ao 
mesmo tempo, isso pode ser versa-
tilizado e expandido, tendo outras 
áreas do conhecimento agregadas, 
como ocorre com a inclusão dos 
conhecimentos em gestão, admi-
nistração, marketing”, explica.

Esta possibilidade decorre da 
conceituação do parque como um 
desenvolvedor também de méto-
dos e processos, além dos produtos 
físicos. 

“A multidisciplinaridade pró-
pria de uma universidade faz com 
o TecnoUCS contemple a produção 
de conhecimento em todas as áre-
as”, pontua o pró-reitor.

Nesta abordagem, inserem-se 
interações entre as áreas das ciên-
cias jurídicas e biológicas na for-
mulação do Direito Ambiental, o 
desenvolvimento de softwares que 
exijam conhecimentos em cultura 
e história, tecnologias e ciências da 
comunicação aplicados na gestão 
empresarial, entre outros exemplos. 

“Tudo tem algum tipo de re-
lacionamento e toda a sociedade 
pode se apropriar desses conheci-
mentos, conforme suas necessida-
des”, aponta Graciolli.

PARQUE DE 4ª GERAÇÃO

Parques científicos-tecnológicos respondem pela gestão do 
conhecimento produzido na academia e aplicado pelas empresas

w Mundo da 
Ciência & 
Tecnologia - 
ambiente 
teórico-
acadêmico

- ‘Estado da Arte’ 
na ciência: busca 
do limite do 
conhecimento 
em cada área.

- Universidade 
isolada: atua 
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- Startup 
teórica: ensina 
conceitos, sem 
obrigatoriedade 
de aplicar na 
prática.

Enor Tonolli: essência é o alto conhecimento

EIXOS BÁSICOS ENTRE OS ATORES DA INOVAÇÃO
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Inovação - gestão do 
conhecimento produzido 
na academia e aplicado 
nas empresas
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TECNOUCS SE ENQUADRA NA 4ª GERAÇÃO DE 
PARQUES TECNOLÓGICOS, ESTRUTURADA EM 

REDES DE CONHECIMENTO ENTRE UNIVERSIDADES, 
EMPRESAS E PODER PÚBLICO E ORIENTADA PARA 

OS MERCADOS LOCAIS, REGIONAIS E MUNDIAL
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w Inovação Incremental - Trata da atualização 
de um produto/serviço com uma nova 
formatação, caracterizando uma melhoria em 
algo existente. São exemplos o lançamento de 
um novo modelo de veículo ou as inovações da 
indústria da moda e do vestuário.

Modelo alinhado à conjuntura mundial

DESENVOLVIMENTO GLOBAL

Surgidos da necessidade das empresas 
de se conectarem às universidades devido ao 
avanço da produção de conhecimento em tec-
nologia, os primeiros parques tecnológicos co-
meçaram a se constituir na década de 1950, 
nos Estados Unidos.

Os chamados parques de 1ª geração foram 
instalados a partir de forte investimento esta-
tal, dependiam de estrutura física e caracteri-
zavam-se pela atuação local. A ampliação da 
abrangência para o mercado nacional definiu, 
nas duas décadas seguintes, a passagem para 
a 2ª geração, existentes também na Europa.

No extremo oriente, especificamente na 

Coreia do Sul, Taiwan, Cingapura, configurou-
-se, a partir dos anos 1980/90, o conceito de 
parques de 3ª geração, nos quais a concentra-
ção física foi substituída pelas conexões entre 
os entes envolvidos em desenvolvimento e 
inovação, e o foco voltou-se para o mercado 
internacional.

Este modelo abriu caminho para a 4ª ge-
ração de parques tecnológicos, na qual se en-
quadra o TecnoUCS. A categoria é estruturada 
em redes de conhecimento entre universida-
des, empresas e poder público, independente-
mente da localização, e orientada para os mer-
cados locais, regionais e mundial.

As ações da Universidade de Caxias do Sul 
por meio do Parque de Ciência, Tecnologia e 
Inovação - TecnoUCS estão alinhadas com a 
Agenda 2030 - 17 Objetivos para Transformar 

Nosso Mundo, da UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura). 

O documento, firmado em setembro de 

2015, estabelece um plano de ação mundial 
para os próximos 15 anos, com 17 objetivos 
e 169 metas visando ao desenvolvimento 
sustentável global:

TIPOS DE INOVAÇÃO

De acordo com o Manual de Oslo, documento internacional 
editado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) que orienta e padroniza conceitos, metodologias 
e a construção de estatísticas e indicadores de pesquisa de P&D 
(Pesquisa & Desenvolvimento) de países industrializados, “uma 

inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócio, 
na organização do local de trabalho ou nas relações externas”. Dentro 
dessa conceituação, a inovação é classificada em três categorias:

w Inovação Radical - É aquela que altera parâmetros de 
mercado, que mantém uma finalidade produtiva, mas com 
operação diferente da anterior. Um exemplo é a indústria 
da música, que já se utilizou de discos de vinil, fitas-
cassete, CDs e hoje disponibiliza o produto na nuvem para 
armazenamento e oferta.

w Inovação Disruptiva - Quando ocorre, muda 
completamente o paradigma vigente, 
não retornando ao anterior, que se torna 
obsoleto. Um caso emblemático foi a 
substituição, na indústria eletroeletrônica, 
das válvulas pelos transistores.

Fonte: en.unesco.org/sdgs
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ESPAÇOS DE INOVAÇÃO

TECNOUCS CAXIAS DO SUL
 

PROJETO DE EXPANSÃO

Funcionando em três unidades, mas perpassando
toda a estrutura universitária, o TecnoUCS abrange 70 

municípios, alcançando mais de 1 milhão de habitantes

A partir do conceito multicampi, o TecnoUCS 
funciona atualmente em três unidades da 
Universidade de Caxias do Sul (Caxias do Sul, 
Bento Gonçalves e Vale do Caí), abrangendo 
uma região de 70 municípios com mais de um 
milhão de habitantes. Tem consistente atividade 
econômica nos segmentos metalmecânico, de 
plásticos, moveleiro, têxtil e vestuário, turismo e 
agroindústria, entre outros.

O Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação 
contará com quatro incubadoras tecnológicas 
(em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha 
e Bom Princípio). 

As unidades terão sistemas de gestão e 
processos uniformes, facilitando a transição 
de informações e padronizando a atuação 
do TecnoUCS em concorrências a editais de 
financiamento para pesquisa e inovação.

A serviço da REGIÃO

INFORME COMERCIAL 

REPRODUÇÃO

O Parque de Ciência, Tecnologia e 
Inovação de Caxias do Sul localiza-se no 
Campus-Sede, no bairro Petrópolis, e 
compreende a estrutura de pesquisa, de 
laboratórios e de seis institutos da UCS 
(leia mais nas páginas 18 a 23). Nesse 
contexto estão inseridos os programas de 
pós-graduação strictu sensu (mestrado e 
doutorado), além da Incubadora Tecnoló-
gica de Caxias do Sul (ITEC).

O TecnoUCS Caxias do Sul conta com 
espaços para locação imediata por empre-
sas interessadas em se associar ao parque, 
no Bloco 57. O complexo deve receber, 
ainda, a construção de instalações nas 

proximidades da ITEC e do Instituto de 
Biotecnologia.

Um terreno de aproximadamente 18,6 
hectares está reservado para imóveis que 
venham a abrigar setores administrativas e 
novos espaços de inovação para empresas 
associadas residentes. A previsão de ex-
pansão pode contar ainda com mais 9,6 
hectares contíguos.

A UCS também projeta a expansão do 
parque para outras cidades da região. Em 
Farroupilha, o TecnoUCS está sendo insti-
tuído com a implantação de uma incuba-
dora tecnológica no campus universitário 
local.

O projeto de ampliação da estru-
tura física do TecnoUCS conta com 
um estudo arquitetônico que sugere 
a criação de um ou mais blocos com 
1,5mil m² por andar, com capacidade 
para cerca de 40 salas cada, sem pré-
-compartimentação interna (imagem 
ao lado, abaixo). Com isso, o tamanho 
dos espaços de inovação para locação 
por empresas residentes ou incubadas 
poderá ser adequado conforme a ne-
cessidade.

A Universidade trabalha na capta-
ção de recursos governamentais e de 
investidores para financiamento da 
obra. Existe a possibilidade de um pri-
meiro terço da construção ser banca-

do com recursos próprios, o que via-
bilizaria a oferta inicial de 14 espaços 
para sediar empreendimentos.

As áreas restantes do terreno po-
derão ser utilizadas tanto para amplia-
ção, pela UCS, como para construções 
próprias de empresas que desejem se 
instalar no parque.   

A construção de um centro de tec-
nologia para uso comum também é 
prevista para o local, disponibilizando 
um aglomerado de laboratórios e es-
paços de prestação de serviços capaz 
de atuar no desenvolvimento tecnoló-
gico, tanto para associados residentes 
como para os não-residentes do Tec-
noUCS.
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Em Bento Gonçalves, o TecnoUCS opera a partir da 
rede de laboratórios do Campus Universitário da Região 
dos Vinhedos (CARVI), onde será instalada a Incubadora 
Tecnológica local (Carvitec), que deve entrar em operação 
até o final do ano, com modelo de funcionamento similar 
ao da ITEC de Caxias do Sul. Também está prevista 
a implementação do programa de incentivo a novos 
negócios StartUCS no município.  

As providências relacionadas ao recebimento de 
empreendimentos associados estão sendo desenvolvidas 
com apoio da Prefeitura e da Fundação Educacional 
da Região dos Vinhedos (Fervi), parceira da Fundação 
Universidade de Caxias do Sul (FUCS) na implementação 
do campus.

TECNOUCS 
VALE DO CAÍ
 
O TecnoUCS Vale do Caí 

reúne os laboratórios do Campus 
Universitário Vale do Caí, no 
município de São Sebastião do 
Caí (foto ao lado, acima) - onde 
também há uma área de 5 
hectares destinada às instalações 
do parque - e o Instituto de 
Materiais Cerâmicos - IMC (foto 
abaixo), localizado em Bom 
Princípio. Parte do prédio do 
instituto está sendo adaptado 
para sediar espaços de inovação 
e a incubadora tecnológica local.

Em operação desde 2011, 
o IMC desenvolve projetos 
industriais para os segmentos 
da construção civil, automotivo, 
metalmecânico e de petróleo 
e  gás ,  en t re  ou t ro s .  E s ta 
atuação garantiu ao parque 
credenciamento da Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia, 
t ambém pa rce i r a  da  rede 
de laboratórios do Campus 
Universitário Vale do Caí nos 
trabalhos de pesquisa e inovação 
na área da fruticultura. Os 
projetos são apoiados pelo Polo 
de Desenvolvimento Tecnológico 
da Região do Vale do Caí e pelo 
Conselho de Desenvolvimento do 
Vale do Caí (Codevarc).

TECNOUCS 
BENTO GONÇALVES

FOTOS CLAUDIA VELHO/UCS
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INCUBADORA TECNOLÓGICA

Gerando desenvolvimento   
SUSTENTÁVEL

Da produção e propagação do co-
nhecimento à sua aplicação, as ações 
da UCS, ao longo de sua história, fun-
damentam o propósito institucional de 
promover o desenvolvimento regional e 
a inovação científica. 

Um dos contextos que mais sintetiza 
essa combinação que convergiu no Tec-
noUCS é a atuação da Incubadora Tec-
nológica (ITEC/UCS), criada para apoiar 
a formação e consolidação de micros e 
pequenas empresas tecnologicamente 
inovadoras, visando ao desenvolvimento 
econômico e social.

A ITEC/UCS começou a operar em 
março de 1999. A partir de uma refor-
mulação regimental, em 2003, adotou o 
modelo atual de fomento ao empreen-
dedorismo, o que garantiu, desde então, 
o ingresso de mais de 50 empresas no 
mercado. 

Produtos e serviços que apostam na 
inovação ou uso intensivo de novas tec-
nologias, implementados por profes-
sores, alunos, egressos da graduação e 
pós-graduação e empreendedores sem 
vinculação com a UCS caracterizam os 
projetos desenvolvidos.

APOIO ESTRUTURAL
“Dois fatores definem o sucesso de 

uma incubadora: que as empresas que 
passam por ela permaneçam no merca-
do; e que se crie uma forte rede de mi-
cros e pequenas empresas, capazes de 
sobreviver em momentos de crise e de 
crescer em condições propícias”, define 
Carlos Renato Barbosa Silva, há 13 anos 
coordenador da ITEC/UCS.

Segundo ele é de 95% a taxa de so-
brevivência das empresas incubadas na 
UCS após cinco anos de sua criação. O 

índice supera a média nacional, de 90% 
(referente às empresas de base tecno-
lógica). “No caso de empresas que não 
passam por incubadoras, essa taxa cos-
tuma ficar em torno de 30%”, comple-
menta.

O diferencial é constituído pela for-
mação em capacitação gerencial dos em-
preendedores, simultânea aos serviços de 
apoio para inserção no mercado, finan-
ciamento produtivo e infraestrutura (veja 
box ao lado), o que reduz os custos de 
um empreendimento iniciante em pelo 
menos 50%. 

Para o coordenador, a consolidação 
do modelo se expressa também na pro-
cura pela ITEC/UCS. “Há quatro anos 
não temos vagas ociosas. Ao terminar o 
contrato com um empreendimento, ime-
diatamente temos o ingresso de outro”, 
explica.

Com 17 anos de operação, iniciativa qualifica e insere empresas de base tecnológica
 no mercado superando índices nacionais de sobrevivência de negócios

VANTAGENS DA 
INCUBAÇÃO

w Capacitação gerencial: 
qualificação técnica nem 
sempre está vinculada ao 
domínio administrativo. 
Assim, os empreendedores 
são treinados para 
transformar a ideia de  
produto ou serviço em um 
negócio competitivo 
e sustentável. 
O processo de incubação 
inclui cursos sobre 
propriedade intelectual, 
finanças, custos, 
contabilidade, marketing e 
outras áreas de aplicação 
direta no empreendimento. 
Os valores são, em média, 
de 10% dos de mercado.

w Apoio para participação em 
feiras e eventos: empresas 
vinculadas à ITEC/UCS 
também têm um custo em 
torno de 10% do que seria 
dispendido autonomamente 
em eventos empresariais. 

w Captação de financiamento: 
a ITEC/UCS auxilia as 
empresas incubadas na 
obtenção de recursos 
junto a agências de 
fomento como a Finep 
(Financiadora de Estudos e 
Projetos, empresa pública 
ligada ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia), 
Sebrae, CNPq e Fapergs. 
Também um convênio 
com o Banco Regional 
de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE) viabiliza 
o acesso a crédito.

w Serviços: a locação 
de espaço na ITEC/
UCS inclui uso de sala 
exclusiva, equipamentos 
de informática, serviços 
de recepção, secretaria, 
telefonia, estacionamento 
e acesso facilitado aos 
laboratórios e à Biblioteca 
Central da UCS.

10

Empresa incubada na ITEC/UCS: capacitação inclui cursos sobre propriedade intelectual, finanças, contabilidade e marketing

CLAUDIA VELHO/UCS
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O pró-reitor de Inovação, Desenvol-
vimento e Tecnologia da UCS, Odacir 
Graciolli, frisa que o modelo de fun-
cionamento da Incubadora Tecnológica 
de Caxias do Sul é alicerçado no inves-
timento em pesquisa da Universidade, 
executada, sobretudo, nos programas 
de pós-graduação em mestrado e dou-
torado. 

Com isso, embora a maioria dos 
projetos incubados, em geral, venham 
enfocando produtos e serviços volta-
dos aos segmentos de eletroeletrônica, 
metalmecânica, biotecnologia e infor-
mática, se ampliam as possibilidades 
de diversificação, alcançando os mais 
diversos setores, cuja geração de conhe-
cimento é objeto de estudo na institui-
ção.

Para o coordenador da ITEC/UCS, 
Carlos Renato Barbosa Silva, o crescente 

investimento em empreendimentos di-
recionados à automação e as potencia-
lidades deste mercado, indicam um dos 
caminhos para a constituição de uma 
nova matriz econômica na região, resul-
tante de um avanço das atuais caracte-
rísticas da produção metalmecânica. 

“A automação está em tudo. A 
ideia é expandir para os diversos seto-
res”, complementa Graciolli, referindo-
-se às iniciativas conceituadas como 
‘portadoras de futuro’.

MÚLTIPLAS APLICAÇÕES
Nesse rol, inserem-se projetos já 

desenvolvidos ou em desenvolvimento 
na ITEC/UCS, de eletrônica embarcada 
(controles de máquinas pesadas e veícu-
los especiais) e outros controles de au-
tomação, utilizados na indústria, agro-
pecuária e construção civil, entre outros.

“Há 20 anos um automóvel era um 
produto predominantemente metalme-
cânico. Hoje tem dispositivos como igni-
ção e câmbio automáticos, controles de 
tração, freios, suspensão, computador 
de bordo, vários itens que dependem 
da eletroeletrônica”, exemplifica Rena-
to.

Segundo o coordenador, o seg-
mento já tem garantido resultados a 
micros e pequenas empresas na ITEC/
UCS. Como os setores de alta tecnolo-
gia (não estratégicos ao negócio) são 
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NOVA MATRIZ BASEADA NA TECNOLOGIA AMPLIAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA
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serão constituídos outros 
laboratórios de validação 
de processos nas áreas 
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TecnoUCS vai disponibilizar 
também dependências para 
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modalidade (leia mais na 
pg 8). 
Para o financiamento da 
expansão, a Universidade 
busca recursos, entre 
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COMO INGRESSAR

1- Inovação e tecnologia - Conforme o coordenador Carlos Renato Barbosa Silva, o que define o ingresso de um 
empreendimento na ITEC/UCS é “o grau de inovação ou o uso intensivo de novas tecnologias que a ideia de negócio 
possui”. 

2- Pré-incubação gratuita - O nível de inovação é medido em uma entrevista inicial para avaliação do projeto, que pode 
ser encaminhado para um período de pré-incubação, gratuito, de até 90 dias. Nesse tempo, o empreendedor deve 
desenvolver o plano de negócio e registrar o CNPJ.

3- Dois anos de parceria - Se aprovada, a empresa contrata a incubação por até 24 meses. Como contrapartida, efetua o 
pagamento de mensalidade, fixada conforme o projeto de empreendimento. Após a saída para o mercado deve ocorrer o 
repasse de 1% do faturamento mensal referente ao período de incubação, durante tempo equivalente ao que permaneceu 
na ITEC/UCS.
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Coordenador Carlos Renato Barbosa Silva: expansão econômica baseada em negócios inovadores de base tecnológica 
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TECNOUCS - COMO PARTICIPAR

O PARQUE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL PODE SEDIAR:

MODELOS DE ADESÃO

w EMPRESAS ASSOCIADAS - Podem ser 
residentes ou não-residentes no parque

w EMPRESAS NÃO-
ASSOCIADAS
Não sediadas na área 
condominial do Parque 
de Ciência, Tecnologia 
e Inovação e suas 
incubadoras tecnológicas, 
mas que estabeleçam 
acordos de cooperação 
para a realização de 
atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e 
inovação, por meio da 
estrutura disponibilizada 
pelo TecnoUCS.
Esta modalidade 
caracteriza a contratação 
por projeto.

w NÃO-RESIDENTES
Não sediadas na área 
condominial do Parque de 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
e suas incubadoras tecnológicas, 
mas que realizem atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e 
inovação, por meio da estrutura 
disponibilizada pelo TecnoUCS.

É condição que as empresas, centros de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação  
e entidades que tenham interesse em 
parcerias com o TecnoUCS desenvolvam 

projetos de pesquisa, inovação, 
desenvolvimento tecnológico e/ou de 
cooperação com a Universidade de 
Caxias do Sul. A adesão pode ocorrer 

por associação ou não-associação, com 
mecanismos negociáveis, conforme os 
interesses dos envolvidos e as condições 
de recepção do parque.

w CONTRATAÇÃO DE 
PROJETO DE PESQUISA, 
DESENVOLVIMENTO E 
INOVAÇÃO (PD&I) 
Executado por especialistas 
da UCS, utilizando-
se do know-how em 
pesquisa e da estrutura 
tecnológica de laboratórios 
e equipamentos. Ocorre 
mediante contrato com 
empresa ou convênio com 
órgão governamental. 
O acesso é definido pela 
característica do projeto e 
a relação se encerra com a 
execução.

w Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (PD&I) de empresas consolidadas 
ou de interesse da Universidade, nas áreas 
estratégicas de atuação

w Empresas originadas e/ou originárias da 
pesquisa acadêmica da UCS ou em parceria 
com pesquisadores nacionais ou estrangeiros

w Empresas que desejam desenvolver bens, 
processos ou serviços de base tecnológica 
das áreas estratégicas ou de áreas 
portadoras de futuro, dentro da 
área do parque

w Empresas incubadas nas incubadoras 
tecnológicas do TecnoUCS

w Entidades setoriais e de representação 
empresarial, tecnológica ou científica

w Outras organizações, com diferentes 
modalidades de interação, de fomento, 
investimento e serviços específicos, que 
atendam aos princípios e aos objetivos do 
TecnoUCS

w ENTIDADES 
ASSOCIADAS 
De representação 
empresarial, tecnológica 
ou científica, que 
sejam do interesse das 
áreas de atuação do 
TecnoUCS.

w ORGANIZAÇÕES 
ASSOCIADAS 
De fomento, investimento 
e serviços específicos 
relacionados aos 
objetivos do TecnoUCS.

w LOCAÇÃO DE 
ESPAÇOS DE 
INOVAÇÃO 
A instalação também 
pode ocorrer por 
locação de Espaços 
de Inovação (Espins) 
já existentes ou 
que vierem a ser 
disponibilizados, com 
utilização da estrutura 
de laboratórios, 
serviços e recursos 
humanos do 
TecnoUCS. 
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w RESIDENTES
Estabelecidas dentro da área condominial 
do Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação 
e de suas incubadoras tecnológicas, com 
acesso direto à infraestrutura, aos recursos 
humanos e tecnológicos e aos serviços de 
apoio.
Os empreendimentos residentes, a partir 
de constatação de habilitação jurídica e 
regularidade fiscal, devem assinar Termo de 
Concessão de Uso de área com a UCS, com 
prazo de até 10 anos consecutivos, para 
instalações concluídas, e de 25 anos para 
construções, prorrogáveis por igual período.

w INCUBADORA 
TECNOLÓGICA
Iniciativa de 
aceleração de 
empreendimentos de 
base tecnológica por 
até dois anos, período 
em que a Universidade 
presta suporte 
em capacitação 
gerencial, captação 
de financiamento, 
inserção no 
mercado, serviços e 
infraestrutura.

w STARTUCS
Programa 
de incentivo 
à criação 
de novos 
negócios, 
com ações de 
pré-aceleração 
embasadas 
em orientação 
de mentores e 
na interação 
direta com 
o mercado. 
Voltado a 
acadêmicos, 
professores, 
funcionários 
e egressos da 
UCS.

w PROGRAMA DE 
EMPREENDEDORISMO
Instância de sensibilização, 
com a oferta de disciplina de 
empreendedorismo a todos 
os cursos de graduação, 
proporcionando aos 
acadêmicos competências 
para o desenvolvimento 
de inovação.

w TECNOUCS
Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação 
da Universidade de Caxias do Sul ao 
qual empresas, entidades e organizações 
públicas e privadas podem conveniar-
se para o desenvolvimento de projetos 
de pesquisa, inovação, desenvolvimento 
tecnológico e/ou cooperação, visando 
ao aperfeiçoamento ou criação de novos 
produtos, processos ou serviços.

w OCUPAÇÃO 
DE ÁREA 
CONDOMINIAL 
Averbação de 
espaço, na área 
do TecnoUCS, 
para construção, 
por empresas, de 
empreendimentos 
próprios, com 
acesso direto à 
infraestrutura, aos 
recursos humanos e 
tecnológicos e aos 
serviços de apoio. 
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PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO

As competências do Parque de 
Ciência, Tecnologia e Inovação - Tec-
noUCS são a culminância de uma ca-
deia estruturada em instâncias ante-
riores de produção do conhecimento e 
preparação profissional desenvolvidas 
historicamente pela Universidade de 
Caxias do Sul.

O princípio basilar encontra-se na 
capacitação de empreendedores e pes-

quisadores para a produção científica 
capaz de, pelo aperfeiçoamento tec-
nológico, gerar inovação. Como Ins-
tituição de Educação Superior (IES), a 
UCS fundamenta esta preparação no 
Programa de Empreendedorismo, dire-
cionado à qualificação acadêmica em 
administração.

“A constituição do programa como 
metodologia de formação acadêmica 

abre as portas do mercado para alunos 
de diferentes cursos, possibilitando-os 
sair do percurso universitário não ape-
nas com a graduação em determinada 
área, mas com os instrumentos e a ha-
bilitação necessária para se constituírem 
em empreendedores”, define a coorde-
nadora Elóide Pavoni.

Seguido do StartUCS, projeto de 
incentivo ao empreendedorismo inova-

dor, e da Incubadora Tecnológica (ITEC), 
aceleradora de negócios da Universi-
dade, o Programa de Empreendedoris-
mo se estabelece como a instância de 
sensibilização do Ecossistema Empre-
endedor da UCS - que se consolida na 
interconexão que o TecnoUCS promove 
entre a instituição, o setor empresarial, 
o poder público, entidades representati-
vas e organizações de fomento.

Porta de entrada
 para o MERCADO

OBJETIVOS

w Incentivar a formação empreendedora 
dos acadêmicos de todos os cursos da 
UCS.
w Articular ações curriculares e 
extracurriculares, proporcionando aos 
acadêmicos habilidades e competências 
para o desenvolvimento de ações 
empreendedoras e inovadoras.
w Fomentar iniciativas acadêmicas 
em parceria com os setores público 
e privado, alinhadas à inovação, ao 
desenvolvimento tecnológico e à solução 
de problemas, apoiando, desse modo, o 
desenvolvimento regional e colaborando 
com a sociedade de forma ativa, 
sustentável e planejada.

w Administração
w Agronomia
w Análise de Desenvolvimento 
de Sistemas
w Automação Industrial
w Ciências Contábeis
w Ciência da Computação
w Comércio Internacional
w Design
w Design de Moda
w Educação Física
w Engenharia Ambiental

w Engenharia Civil
w Engenharia de Alimentos
w Engenharia de Controle e 
Automação
w Engenharia de Materiais
w Engenharia de Produção
w Engenharia Elétrica
w Engenharia Mecânica
w Engenharia Química
w Gestão Comercial
w Gestão da Qualidade
w Gestão de Recursos Humanos

w Gestão Financeira
w Jornalismo
w Marketing
w Negócios Imobiliários
w Polímeros
w Processos Gerenciais
w Publicidade e Propaganda
w Relações Públicas
w Secretariado
w Sistemas
de Informação
w Turismo

DISCIPLINA É OFERECIDA A TODOS OS CURSOS DE GRADUAÇÃO
No primeiro semestre de 2016, cerca de 900 alunos cursam a disciplina de Empreendedorismo, formando 24 
turmas - 15 em Caxias do Sul, três em Bento Gonçalves e uma em cada um dos campus de Farroupilha, Vacaria, 
São Sebastião do Caí, Guaporé, Nova Prata e Canela. Aberta aos alunos de todos os cursos como eletiva, a 
disciplina é obrigatória em 33 cursos de graduação da UCS:

Aula semestral de mentoria: consultores do mercado vão para dentro da Universidade orientar projetos de empreendimentos dos grupos de estudantes 

Capacitar alunos à geração de inovação, atuação em pesquisa e à competitividade
 fundamenta ecossistema empreendedor que sustenta atividades do TecnoUCS
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Normalmente disponibilizada a 
partir do 4º semestre da graduação, 
a disciplina de Empreendedorismo é o 
primeiro passo de uma trajetória pela 
qual a UCS apresenta ao acadêmico 
perspectivas consistentes de aperfei-
çoamento, viabilizando a apresenta-
ção ao mercado de um alto nível de 
competências desenvolvidas.

Uma das principais é a possibili-
dade de qualificação em pesquisa. 
A partir de uma rede de 16 núcleos 
de pesquisa em áreas da Fundação 
Capes (Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal do Ensino Superior) 
do Ministério da Educação, que fun-
damentam a criação dos programas 
de pós-graduação, e de 18 Núcleos 
de Inovação e Desenvolvimento (de 

interface direta com o mercado), a 
Universidade oferece, a professores e 
alunos, a participação em grupos de 
pesquisa e bolsas de iniciação cientí-
fica e tecnológica (leia mais na página 
20).

Alinhado ao propósito educacio-
nal e comunitário da UCS, o Parque 
de Ciência, Tecnologia e Inovação 
também vai fomentar a cadeia de 
pesquisa científica sobre qual se em-
basa. Entre as contrapartidas dos 
empreendimentos residentes do Tec-
noUCS está estabelecida, por regi-
mento, a contribuição para o Fundo 
de Pesquisa, Desenvolvimento e Ino-
vação do parque ou a concessão de 
bolsas de inovação a acadêmicos da 
universidade.

APERFEIÇOAMENTO 
DESDE A GRADUAÇÃO

COM GRADUAÇÃO, 
PÓS-GRADUAÇÃO, 

BOLSAS DE PESQUISA 
E INTERCÂMBIO,

UCS OFERECE 
TRAJETÓRIA PARA 

ESTUDANTE QUE VISA 
CAPACITAR-SE AO 

EMPREENDEDORISMO

Alunos em laboratório do Instituto de Biotecnologia: bolsas de iniciação permitem aperfeiçoamento científico e tecnológico

O Programa de Empreendedorismo 
originou-se do Núcleo de Empreende-
dorismo em Tecnologia (Net-Inovação), 
criado em 2001 no Centro de Ciências 
Exatas e Tecnologia, com a proposta de 
exercitar o empreendedorismo e a criati-
vidade dos alunos das engenharias e da 
informática. A professora Elóide Pavoni 
assumiu a coordenação em 2012, prepa-
rando a ampliação da proposta para os 
demais centros e cursos da UCS, a partir 
da reformulação da metodologia de en-
sino da disciplina de Empreendedorismo.

Duas modificações fundamentaram 
este redirecionamento, atualizando a 
disciplina às novas práticas e linguagens 
do mercado. Primeiro, ela passou a ser 
ministrada com a mesma metodologia 

e conteúdo para alunos de cursos de di-
ferentes áreas do conhecimento, como 
Administração, Engenharias, Comércio 
Internacional, Comunicação, Design, Ar-
quitetura e de Tecnologias.

A uniformização permitiu a formação 
de turmas mistas, estabelecendo-se gru-
pos de estudos multidisciplinares. “Com 
alunos de diferentes graduações traba-
lhando juntos ocorre a percepção de vá-
rias áreas do conhecimento sobre uma 
mesma ideia, o que gera mais inovação”, 
defende Elóide.  

APRENDIZADO INTERATIVO
A outra alteração foi na abordagem 

didática. No lugar do desenvolvimento 
de um ‘plano de negócio’ ao longo das 

aulas, o conceito foi reajustado para o 
ensino da visão de ‘modelo de negócio’, 
priorizando-se a compreensão contextu-
alizada da ideia a ser empreendida e de 
seu aperfeiçoamento a partir da atuação 
direta no mercado.

“Ao consultar especialistas, conhecer 
potenciais clientes e explorar a validação 
do mercado, o aluno vai buscando me-
lhorias para sua ideia de negócio traba-
lhando a criatividade empresarial, o de-
senvolvimento de gestão e as habilidades 
de pesquisa”, descreve a coordenadora. 
“Essa interação aumenta muito o apren-
dizado e a possibilidade da ideia dar 
certo, resultando na construção de um 
plano de negócio mais estruturado e fo-
calizado”, completa.

ESTÍMULO À CRIATIVIDADE

PÓS-GRADUAÇÃO E INTERCÂMBIO

Outra opção de qualificação inserida na estrutu-
ra do TecnoUCS são as opções em pós-graduação 
oferecidas pela Universidade. São oferecidas, atual-
mente, 70 opções entre especializações e MBAs, 16 
cursos de mestrado e sete de doutorado. 

“A inovação é o resultado da pesquisa, e a pes-
quisa acontece com a capacitação de professores 
e estudantes bolsistas preparados para desenvolver 
trabalhos de alta performance”, pontua o pró-reitor 
de Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia, Odacir 
Graciolli.

Além disso, tanto na graduação como na pós-
-graduação, a UCS conta com um programa de 
intercâmbio que permite o aperfeiçoamento de 
estudantes e professores no Exterior. Por meio de 
197 acordos bilaterais e de redes de cooperação, a 
Universidade viabiliza o acesso a instituições de 28 
países em cinco continentes. 

Enquanto o aluno faz a formação em outro 
país, está dispensado do pagamento de mensalida-
de na UCS.

CLAUDIA VELHO/UCS
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STARTUCS

Transformando ideias
em NEGÓCIOS

Programa visa à inserção de empresas inovadoras no mercado, ao mesmo 
tempo em que promove expansão da cultura empreendedora na Universidade

Contribuir para a inserção de negócios inovadores, 
de base tecnológica, no mercado, de forma sustentável 
e competitiva, ao mesmo tempo, estimular a capacida-
de empreendedora de estudantes, professores, funcio-
nários e egressos, é o objetivo do StartUCS, ação ligada 
ao Programa de Empreendedorismo da Universidade 
de Caxias do Sul, em funcionamento desde o segundo 
semestre de 2015.

De acordo com a coordenadora do programa, Elói-
de Pavoni, embora os conceitos de tecnologia e inova-
ção remetam às startups, o projeto não se restringe à 
estruturação desse tipo modelo de negócio. 

“O StartUCS pretende incentivar o empreendedoris-
mo alinhado à inovação, ao desenvolvimento tecnoló-
gico e à solução de problemas. Isso pode se dar a partir 
de uma startup, mas também pelos modelos mais tra-

dicionais de empresas”, define. Mais uma possibilidade 
são as spin-offs (negócios surgidos a partir de determi-
nado aspecto de um projeto de pesquisa).

Além da possível abertura de turmas para público 
externo à UCS, em parceria com organizações públicas 
e privadas, outra iniciativa de ampliação do StartUCS é 
a implantação do programa no Campus Universitário 
da Região dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

 Quem pode participar
A primeira edição do StartUCS foi direcionada 

a estudantes de graduação e pós-graduação, pro-
fessores e funcionários da universidade. A segunda 
- constituída por 18 encontros de maio a setembro 
deste ano - abriu participação para profissionais 
formados pela Universidade.

Execução
O trabalho do StartUCS é caracterizado pela 

pré-aceleração de empreendimentos, o que signi-
fica, no universo da Administração, o desenvolvi-
mento do modelo de negócio.

w Seleção: regulamentado por edital, o processo se-
letivo envolve a avaliação de projetos em entrevistas 
diretas com a coordenação do programa. Até 15 
empreendimentos podem participar de cada edi-
ção.

w Encontros: o aperfeiçoamento da ideia e a estrutu-
ração do modelo de negócio ocorrem com base 
em encontros semanais de 3 horas, às segundas-

-feiras, no período vespertino. A segunda edição 
terá 18 reuniões entre coordenadores, mentores e 
participantes.

w Mentoria: cada reunião tem a mentoria de um ou 
mais especialistas, do mercado ou da universidade, 
das áreas de tecnologia, negócios, investimento, 
contabilidade, finanças, jurídica, psicologia e da In-
cubadora Tecnológica da UCS.

w Aperfeiçoamento: os conhecimentos e estratégias 
são testados diretamente no mercado, em pesqui-
sas de viabilidade e interações com potenciais clien-
tes, fornecedores e parceiros. A contínua troca de 
experiências e informações entre os participantes fa-
vorece o desenvolvimento de cada empreendimen-
to particular. A partir do conjunto de ações teórico-
-práticas, ocorre a montagem do plano de negócio.
 
w Pitch-Day: ao final do cronograma é realizado um 
pitch-day, evento de apresentação sumária (de 3 a 
5 minutos) dos projetos a potenciais investidores e 
aceleradoras de negócio.

COMO FUNCIONA

Primeira turma do programa de desenvolvimento de empreendimentos inovadores: startups, spin-offs e modelos tradicionais estruturados para o mercado  

COMO PARTICIPAR
w Inscrições: ocorrem a cada seis meses e devem ser 
feitas por formulário obtido no site www.ucs.br/site/
startucs/ e entregue no Campus-Sede, Bloco 59, sala 
110.
w Avaliação: os projetos pré-aprovados pela coordena-
ção do Programa de Empreendedorismo, pela dire-
ção da Incubadora Tecnológica da UCS e por par-
ceiros externos têm os autores chamados para uma 
rodada de entrevistas e classificatória.
w Autoria: cada projeto pode ter de um a quatro inte-
grantes, sendo vedada a participação de uma mesma 
pessoa em mais de uma proposta.
w Custo: a participação é gratuita para alunos, profes-
sores, funcionários e egressos da UCS.

CONTATO

Programa de Empreendedorismo UCS 
Bloco 59 / sala 110 - campus-sede

fone: (54) 3218.2034
e-mail: empreendedorismo@ucs.br 

web: www.ucs.br/site/startucs/ 
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COORDENADORIA DE PROJETOS

GARANTIA de confidencialidade

A gestão administrativa, captação de financia-
mento para pesquisas e a proteção da propriedade 
intelectual (por meio de garantia de confidenciali-
dade e registro de patente) dos projetos contrata-
dos ao Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação 
são executadas pela Coordenadoria de Projetos da 
UCS. A estrutura envolve programa específico e 
setores que se ocupam do gerenciamento legal e 
administrativo do desenvolvimento de soluções às 
instituições conveniadas.

Um dos aspectos prioritários é assegurar a con-
fidencialidade dos projetos desenvolvidos no Tec-
noUCS, preservando, assim, a particularidade das 
características do produto ou serviço. “A empresa 
procura uma solução exclusiva, portanto, é padrão 
apresentar o sigilo, firmado em contrato”, enfatiza 
o gerente da coordenadoria, Romeu Bertuol.

REGISTRO DE PATENTES - O mesmo ocor-

re com relação aos registros de patentes de ino-
vações resultantes das pesquisas acadêmicas de 
professores e alunos de mestrado e doutorado, 
parte desencadeada pelo atendimento de deman-
das empresariais contratadas ao TecnoUCS, o que 
permite a comercialização, com exclusividade, dos 
bens desenvolvidos. “Isso significa produzir o co-
nhecimento e colocá-lo a favorecer a sociedade”, 
pontua Bertuol.

Atualmente a Universidade conta com 78 re-
gistros no Instituto Nacional de Propriedade Inte-
lectual (INPI), nas áreas de Biotecnologia, Saúde, 
Engenharia e Informática. Para o gerente, o dado 
evidencia o contexto vantajoso às empresas em 
terceirizar projetos ao TecnoUCS. 

“Toda a estrutura, recursos, conhecimento e 
potencial de pesquisa existentes na universidade 
facilitam e reduzem custos de desenvolvimento de 
produtos, processos ou serviços”, destaca.

Suporte administrativo atua na captação de recursos e na proteção do conhecimento gerado 
em projetos de pesquisa da Universidade e por meio das parcerias firmadas com o TecnoUCS

Estruturação da Coordenadoria

Objetivo geral

w Prestar suporte administrativo na captação e gestão 
de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
e atender a demandas externas e internas.

Objetivos específicos

w Assessoria à comunidade acadêmica na negociação 
de parcerias e elaboração de orçamentos visando à 
captação de recursos para a execução de projetos

w Assessoria na elaboração e gestão de convênios, 
contratos de prestação de serviços e editais na área 
de projetos

w Assessoria no gerenciamento de projetos com 
financiamento externo (público e privado)

w Promoção de cursos e eventos na área de 
gerenciamento de projetos e inovação.

Programa de Captação
de Novos Projetos

 
A Coordenadoria é responsável pelo Programa de 
Captação de Novos Projetos, que tem as seguintes 
finalidades:

w Monitoramento e divulgação de editais

w Negociação de projetos

w Orientação e elaboração de procedimentos

w Estabelecer e promover, em 
consonância com a Pró-Reitoria de 
Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento 
Tecnológico, a política institucional 
na área de propriedade intelectual e 
transferência de tecnologia

w Promover a implementação e 
a divulgação dos procedimentos 
necessários à proteção da propriedade 
intelectual produzida na instituição, bem 
como os relacionados à transferência de 
tecnologia através da comercialização 

de ativos, protegidos ou não, de 
propriedade da UCS

w Assessorar a comunidade acadêmica 
em todo o trâmite relacionado à 
propriedade intelectual (depósito de 
patentes e modelos de utilidades, 
registro de marcas, softwares e direitos 
autorais), negociação de parcerias e 
elaboração de orçamentos visando à 
captação de recursos para a execução 
de projetos

w Assessorar a elaboração e gestão 

de contratos na área de propriedade 
intelectual

w Gerenciar o portfólio de ativos 
intangíveis da instituição

w Promover cursos e eventos na área de 
propriedade intelectual e inovação

w Assessorar a comunidade universitária 
na obtenção e regularização de 
Autorização de Acesso ao Patrimônio 
Genético junto ao Ibama e/ou Conselho 
de Gestão do Patrimônio Genético 

 Escritório de Transferência de Tecnologia - ETT

O Escritório de Transferência de Tecnologia (ETT) atua em todo o processo relacionado à propriedade 
intelectual, prestando desde suporte aos professores pesquisadores até a providência de registros nos órgãos 
devidos. O setor também trabalha na comercialização dos ativos gerados pelo conhecimento produzido pela 
UCS, tendo como atribuições:

Gerente de 
Projetos, 
Romeu 
Bertuol: 
empresas 
contam com 
soluções 
exclusivas 
desenvolvidas 
em sigilo 
e a custos 
reduzidos

SETORES INTEGRANTES
 Agência de Projetos

A Agência de 
Projetos assessora 
institucionalmente 
professores e comunidade 
acadêmica na execução 
administrativa e financeira 
de projetos com captação 
de recursos externos.
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PERFIL DOS SERVIÇOS
 

Por meio de consultorias, análises técnicas e pesquisas de desenvolvimento, 
para o setor empresarial, ou de convênios com municípios, o TecnoUCS 

oferece diferentes serviços tecnológicos, mediante contratação:

Para empresas
w Ensaios acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação (CGCRE) e ensaios reconhecidos pela Rede 
Metrológica do Rio Grande do Sul, além de consultorias técnicas especializadas
w Avaliações periódicas de desempenho de produto, conforme normatizações de qualidade dos diferentes 
segmentos
w Desenvolvimento tecnológico de produto/serviço, visando a aperfeiçoamento ou novas aplicações
w Testes de acompanhamento periódico de processos produtivos

Para municípios
w Acompanhamento de análises nas áreas de saúde e saneamento (abrangendo desde doenças infecciosas, 
exames de produtos, alimentos, água, solo, saúde humana e animal, entre outros)
w Análises de acompanhamento de qualidade de águas territoriais
w Orientações e assistência a produtores rurais

COORDENADORIA DE SERVIÇOS

SOLUÇÕES para
 o desenvolvimento
Serviços tecnológicos tornam o TecnoUCS referência em 
atendimento de necessidades de empresas e municípios

A expertise acumulada em qua-
se meio século de geração e trans-
ferência do conhecimento tornou 
a Universidade de Caxias do Sul, 
além de formadora de profissio-
nais, especialistas e pesquisadores, 
uma referência regional em resolu-
ção de problemas para o setor em-
presarial e o poder público.

Por meio da Coordenadoria de 
Serviços, integrante da estrutura 
do TecnoUCS, a Universidade dis-
ponibiliza diferentes possibilidades 
de atendimento às demandas do 
mercado e comunidade. Consulto-
rias, elaboração de projetos técni-
cos, análises e ensaios laboratoriais, 
execução de pesquisas e avaliações 
de desempenho são alguns dos 
serviços cujos resultados apresen-
tam soluções às necessidades de 
empresas, prefeituras, entidades, 
organizações e população em ge-
ral.

“Além de atender demandas 

do setor produtivo, poder público 
e comunidade, a atividade acaba 
incrementando o conhecimento 
técnico e potencializando a capaci-
dade da UCS de gerar desenvolvi-
mento”, observa o coordenador de 
Serviços da instituição, Celso Ferra-
rini.

De tal modo, o foco sobre as 
necessidades regionais alinha o de-
senvolvimento da instituição com 
o da economia e qualidade de 
vida dos municípios de sua área de 
abrangência. “A busca de soluções 
para muitos dos clientes acaba ge-
rando novas pesquisas científicas, 
possibilitando novos recursos de 
desenvolvimento e ampliando os 
resultados e a relação com a comu-
nidade”, complementa.

ALCANCE INTERNACIONAL
Essa relação histórica foi consti-

tuindo a alta performance da Uni-
versidade em pesquisa e serviços 

conforme as principais demandas 
da região, nas áreas de ciências 
agrárias e biológicas, tecnologia e 
saúde, o que acabou por funda-
mentar a base de atuação do Tec-
noUCS. O atendimento regional 
impulsionou ainda a qualificação 
da UCS para alcançar os merca-
dos nacional e internacional - atu-
almente, também empresas dos 
EUA, México e Europa usufruem de 
serviços prestados pela instituição.

Entre as principais soluções de-
senvolvidas pela Universidade estão 
aplicações, no setor primário, para 
a agroindústria, vitivinicultura e 
agricultura de precisão (plantio em 
grande escala, controle de pragas, 
controle de produtividade, homo-
geneidade de safra, entre outros). 
No setor secundário, destacam-se 
demandas das indústrias automoti-
va, metalúrgica, química, de trans-
formação de plásticos e a constru-
ção civil.

FOTOS CLAUDIA VELHO/ UCS
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Com laboratórios nos oito 
campi na região a serviço da for-
mação profissional na graduação 
e pós-graduação, a Universidade 
de Caxias do Sul disponibiliza, 
atualmente, 92 deles para a pres-
tação de serviços aos públicos ex-
terno e interno do TecnoUCS - o 
que contempla análises, consul-
torias e desenvolvimento de pro-
jetos.

Dezenove laboratórios (nove 
da área de Tecnologia, seis da 
Saúde e quatro de Ciências Agrá-
rias e Biológicas), fazem parte do 
Programa de Certificação e Qua-
lificação de Laboratórios da UCS, 

constituindo-se um diferencial 
entre as instituições de Ensino 
Superior. Desse conjunto, cinco 
têm um escopo de 80 ensaios 
acreditados nacionalmente pela 
Coordenação Geral de Acredita-
ção (CGCRE); 12 laboratórios têm 
185 ensaios reconhecidos pela 
Rede Metrológica do Rio Grande 
do Sul; um é credenciado pelo 
Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento; um pela 
Rede Oficial de Laboratórios de 
Análise de Solo e de Tecido Ve-
getal dos Estados do RS e de SC; 
e um pela Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental (Fepam).

Estes laboratórios atuam com 
ensaios e consultorias nas áreas 
de produtos de metal, produtos 
de borracha e plástico, alimentos 
e bebidas, meio ambiente, saúde 
humana e animal, construção ci-
vil, agricultura e pecuária, auto-
motiva e outros equipamentos de 
transporte, com foco em qualida-
de e atendimento aos clientes.

Além destes, outros 73 la-
boratórios (53 de Engenharias e 
Tecnologia, 13 de Biotecnologia 
e sete de Ciências Biológicas e 
da Saúde) estão disponibilizados 
para os serviços e pesquisas do 
TecnoUCS.

92 LABORATÓRIOS A SERVIÇO DA INOVAÇÃO

PESQUISA QUALIFICA ATENDIMENTOS
A conquista, pela UCS, da 2ª posição nacional em 

inovação e da 7º em pesquisa, entre as universida-
des comunitárias e privadas, no Ranking Universitário 
2015 - um dos mais prestigiados levantamentos so-
bre a Educação Superior do país, realizado pelo jornal 
Folha de S.Paulo -, tem relação direta com a presta-
ção de serviços pelo TecnoUCS a empresas e muni-
cípios.

“Assim como existem tecnologias surgidas de 
pesquisas executadas por iniciativa de professores e 
acadêmicos da UCS nos programas de pós-gradua-
ção, que acabam ampliando a oferta de serviços para 
a comunidade, a busca de soluções para demandas 

trazidas por clientes e parceiros também estimula 
pesquisas científicas, pela interface com desenvolvi-
mento tecnológico que determinada situação con-
tém”, descreve o coordenador de Serviços, Celso 
Ferrarini. “Enquanto a Universidade aumenta sua 
capacidade de atender às demandas, por qualificar o 
conhecimento que oferece, a empresa encontra aqui 
um parceiro para desenvolver-se em inovação”.

Entre exemplos recentes de pesquisas acadêmicas 
da UCS que vieram a ser aplicadas como soluções 
para o mercado estão trabalhos nas áreas de avalia-
ção de resíduos de pesticidas em alimentos e de ava-
liação técnico-acústica de edificações.

Coordenador 
Celso 
Ferrarini: 
interface entre 
pesquisas e 
demandas 
qualificam 
mercado e 
universidade
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COORDENADORIA DE PESQUISA

A geração de conhecimento pela 
UCS está na base da oferta de presta-
ções do Parque de Ciência, Tecnologia 
e Inovação. É por intermédio da pes-
quisa científica que se originam ideias 
transformadas em produtos, processos, 
tecnologias, bens culturais e práticas 
inovadoras colocadas a serviço do de-
senvolvimento econômico e social. E 
também por onde ocorre a formação 
de professores e profissionais com alto 
nível de resolução criativa de demandas.

A consistência dessa estrutura foi 
fundamental para garantir à UCS des-
taque nacional nos últimos anos, cul-
minando com a classificação como a 2ª 
melhor universidade do país em Inova-

ção e a 7ª em Pesquisa entre as institui-
ções comunitárias e privadas, de acor-
do com o Ranking Universitário Folha 
2015.

 
BASE CRIATIVA 

 Para o coordenador de Pesquisa, 
Maurício Moura da Silveira, essa confi-
guração contribui para aproximar a UCS 
de um conceito moderno dentro do En-
sino Superior, que é o de ‘universidade 
de pesquisa’, em que a produção cien-
tífica é base, inclusive, da graduação. 
“Uma instituição fundamentada em 
pesquisa, além de transmitir os conteú-
dos das áreas de formação, investe na 
capacidade do aluno de criar, adaptar-

-se a novas condições e evoluir em uma 
sociedade que tem mudado muito rápi-
do”, descreve.    

“Na pós-graduação, o estudante 
assiste às aulas e, necessariamente, de-
senvolve pesquisa. Mesmo que não se 
torne um pesquisador, ele aprende a 
aplicar o método científico em qualquer 
atividade, atuando com criatividade”, 
acrescenta. 

De acordo com Maurício, o conceito 
se complementa com a disponibilização 
dos recursos técnicos e humanos e do 
conhecimento originado da pesquisa, 
por meio do TecnoUCS, ao desenvolvi-
mento de soluções para o setor produ-
tivo, poder público e organizações civis.

A ciência da INOVAÇÃO

w Por meio de sete programas de iniciação 
científica e tecnológica, a Universidade 
de Caxias do Sul oferece bolsas para a 
inserção de estudantes de ensino médio 
e de graduação em atividades orientadas 
dentro dos projetos e linhas de pesquisa da 
instituição. Atualmente, mais de 400 alunos 
destas modalidades são contemplados. 
Exceto para os de ensino médio, a carga 
horária é de 20 horas semanais.
w O interessado deve procurar um professor 
orientador para solicitar inscrição em 
projeto de pesquisa, de inovação e/ou de 
desenvolvimento tecnológico correspondente 
aos pré-requisitos estabelecidos pelas 
instituições concedentes - a própria UCS, a 
Fapergs (Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio Grande do Sul) e o CNPq 
(Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico). O processo seletivo 

é anual e regulamentado por edital. 
w No caso das bolsas de iniciação 
tecnológica, a oferta também ocorre por 
meio de empresas e órgãos públicos com 
parcerias firmadas com a universidade.    
w Para a pós-graduação, a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), do Ministério da Educação, 
concede bolsas e taxas (valor parcial do 
curso) pelo Prosup (Programa de Suporte às 
Universidades Particulares), de acordo com 
a classificação do candidato em processo 
seletivo.
w O CNPq, vinculado ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia, a Fapergs, e empresas 
e órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais conveniados à UCS também 
oferecem incentivos a mestrandos e 
doutorandos. Atualmente, há 275 bolsas de 
estudo concedidas na pós-graduação.

ESTRUTURAÇÃO

w Núcleos de Pesquisa (NP) 
- Caracteriza-se como um grupo 
de pesquisadores com proposta 
de investigação conjunta, com 
linhas de pesquisa estabelecidas 
e enquadradas em áreas de 
concentração da Coordenadoria 
de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES) do 
Ministério da Educação. 

w Núcleos de Inovação e 
Desenvolvimento (NID) - 
Caracteriza-se como um grupo 
de pesquisadores com proposta 
de investigação conjunta de 
natureza tecnológica, cultural 
ou social. A pesquisa  visando 
à geração de novos processos 
ou produtos intelectuais, novas 
metodologias ou adaptação 
de ferramentas científicas para 
novas aplicações e à otimização 
de sistemas de produção e/ou 
gerenciamento. 

w Grupos de Pesquisa - 
A UCS conta, atualmente, 
com 104 grupos registrados 
no CNPq (Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico), que regula as 
atividades de pesquisa nas 
instituições de Ensino Superior 
brasileiras, cadastrando 
os grupos formados nas 
universidades.

A partir de 2006, a UCS organizou os grupos de pesqui-
sa existentes na instituição em dois conjuntos: os Núcleos de 
Pesquisa (NPs) - mais voltados às finalidades acadêmicas - e os 
Núcleos de Inovação e Desenvolvimento (NIDs), com atividades 
mais direcionadas a aplicações de mercado, tecnológicas, cultu-
rais e sociais.

Esta configuração, ao congregar os professores envolvidos 
em pesquisa, garantindo maior transversalidade à produção 
científica, contribuiu também para ampliar os programas de 
pós-graduação da UCS - de sete cursos existentes em 2007, 
hoje existem 23 (16 de mestrado e sete de doutorado).

“A pesquisa, além dos núcleos, se dá principalmente no âm-
bito dos programas de pós-graduação que, mais do que uma 
instância de ensino superior, se constituem em ambientes de 
desenvolvimento e inovação”, define o coordenador Maurício 
Moura da Silveira. “A pós-graduação se fundamenta em pes-
quisas fortes, que mostrem conhecimento significativo, capaz de 
gerar mestres e doutores”, reforça o coordenador-executivo do 
TecnoUCS, Enor Tonolli.

Pesquisa científica fundamenta qualificação da UCS na formação de mestres e doutores
 e a oferta do conhecimento gerado à sociedade pela atuação do TecnoUCS

FORTALECIMENTO DA 
PÓS-GRADUAÇÃO

INCENTIVO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Estudantes em procedimentos laboratoriais: conceito de ‘universidade de pesquisa’ oferece base desde a graduação

CLAUDIA VELHO/UCS

PIONEIROINFORME COMERCIAL 21

INSTITUTOS

Referências em 
PESQUISA

Com atividades de ensino, pesquisa científica e extensão, 
os institutos perpassam todas as esferas de produção 
de conhecimento da Universidade de Caxias do Sul . 

Por congregarem também grande parte das linhas de pesquisa 
dos cursos de pós-graduação, se constituem, no âmbito 

acadêmico, em contextos para a qualificação do ensino superior.
Em virtude do alto grau de especialidade, os institutos da 

UCS atendem também ao mercado e sociedade prestando 
serviços específicos em suas áreas de atuação.

Instituto de Biotecnologia - IB
 w Análises microbiológicas e químico-

físicas em alimentos e água
w Assessoria ao produtor rural na 
utilização de agentes biológicos no 
combate a doenças e pragas nas 
lavouras
w Análises em óleos essenciais e ervas 
secas com emissão de certificado
w Transferência de tecnologia de 
produção e cultivo de cogumelos 
comestíveis
w Análise qualiquantitativa de resíduos 
de agrotóxicos em bebidas e alimentos 
frescos ou processados
w Avaliação de atividades antioxidantes, 
antitumorais e outras em compostos 
naturais

w Parcerias – Para melhor promover a 
pesquisa científica e o desenvolvimento 

tecnológico, o IB/UCS articula-se com 
importantes universidades e centros de 
pesquisa do Estado, Brasil e exterior.
Entre as instituições parceiras destacam-
se, no país, as universidades de São 
Paulo (USP), de Brasília (UnB), Federal 
do Amazonas (UFAM), de Campinas 
(Unicamp), Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), Católica de Pelotas (UCPel) 
e PUC-RS, além da Fundação Osvaldo 
Cruz (RJ). 
No exterior, há vínculo com a Facultad 
de Enologia de Rodeo del Medio, 
de Mendoza, Argentina; com a 
Faculdade de Química da Universidade 
de Montevidéu, Uruguai; e com a 
Universidade de Aveiro, Portugal.

w Contato: (54) 3218-2149 – 
www.ucs.br/site/instituto-de-biotecnologia

Os primeiros trabalhos de pes-
quisa para o desenvolvimento da 
indústria vinícola no Rio Grande 
do Sul foram realizados na Univer-
sidade de Caxias do Sul a partir de 
1975, por professores do então De-
partamento de Ciências Biológicas e 
da Saúde. Em 1979, a Universidade 
formalizou este grupo de pesquisa 
como Instituto de Biotecnologia (IB).

Nos anos 1980, foi criado o 
Curso de Especialização em Biotec-
nologia, fazendo com que o insti-
tuto passasse a responder também 
pelo ensino de pós-graduação – o 
que resultaria na instalação do pri-
meiro curso de mestrado da UCS, 
em 1993, e do primeiro doutorado, 
em 2004.

Em 2010, com a criação do 
Mestrado Profissional em Biotec-
nologia e Gestão Vitivinícola, o 
Programa de Pós-Graduação em 
Biotecnologia consolidou-se com a 
oferta de dois cursos de mestrado e 
um de doutorado.

Além das atividades de ensino 
e pesquisas multidisciplinares, o IB 
também tem por objetivo transferir 
para a sociedade os conhecimen-
tos, tecnologias, produtos e servi-
ços que resultam da ação de seus 
pesquisadores. 

Cursos de especialização e de 
extensão, consultorias e serviços 
especializados de análises e diag-
nósticos são algumas das atividades 
oferecidas ao público externo.

Serviços
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COORDENADORIA DE PESQUISA

A geração de conhecimento pela 
UCS está na base da oferta de presta-
ções do Parque de Ciência, Tecnologia 
e Inovação. É por intermédio da pes-
quisa científica que se originam ideias 
transformadas em produtos, processos, 
tecnologias, bens culturais e práticas 
inovadoras colocadas a serviço do de-
senvolvimento econômico e social. E 
também por onde ocorre a formação 
de professores e profissionais com alto 
nível de resolução criativa de demandas.

A consistência dessa estrutura foi 
fundamental para garantir à UCS des-
taque nacional nos últimos anos, cul-
minando com a classificação como a 2ª 
melhor universidade do país em Inova-

ção e a 7ª em Pesquisa entre as institui-
ções comunitárias e privadas, de acor-
do com o Ranking Universitário Folha 
2015.

 
BASE CRIATIVA 

 Para o coordenador de Pesquisa, 
Maurício Moura da Silveira, essa confi-
guração contribui para aproximar a UCS 
de um conceito moderno dentro do En-
sino Superior, que é o de ‘universidade 
de pesquisa’, em que a produção cien-
tífica é base, inclusive, da graduação. 
“Uma instituição fundamentada em 
pesquisa, além de transmitir os conteú-
dos das áreas de formação, investe na 
capacidade do aluno de criar, adaptar-

-se a novas condições e evoluir em uma 
sociedade que tem mudado muito rápi-
do”, descreve.    

“Na pós-graduação, o estudante 
assiste às aulas e, necessariamente, de-
senvolve pesquisa. Mesmo que não se 
torne um pesquisador, ele aprende a 
aplicar o método científico em qualquer 
atividade, atuando com criatividade”, 
acrescenta. 

De acordo com Maurício, o conceito 
se complementa com a disponibilização 
dos recursos técnicos e humanos e do 
conhecimento originado da pesquisa, 
por meio do TecnoUCS, ao desenvolvi-
mento de soluções para o setor produ-
tivo, poder público e organizações civis.

A ciência da INOVAÇÃO

w Por meio de sete programas de iniciação 
científica e tecnológica, a Universidade 
de Caxias do Sul oferece bolsas para a 
inserção de estudantes de ensino médio 
e de graduação em atividades orientadas 
dentro dos projetos e linhas de pesquisa da 
instituição. Atualmente, mais de 400 alunos 
destas modalidades são contemplados. 
Exceto para os de ensino médio, a carga 
horária é de 20 horas semanais.
w O interessado deve procurar um professor 
orientador para solicitar inscrição em 
projeto de pesquisa, de inovação e/ou de 
desenvolvimento tecnológico correspondente 
aos pré-requisitos estabelecidos pelas 
instituições concedentes - a própria UCS, a 
Fapergs (Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio Grande do Sul) e o CNPq 
(Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico). O processo seletivo 

é anual e regulamentado por edital. 
w No caso das bolsas de iniciação 
tecnológica, a oferta também ocorre por 
meio de empresas e órgãos públicos com 
parcerias firmadas com a universidade.    
w Para a pós-graduação, a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), do Ministério da Educação, 
concede bolsas e taxas (valor parcial do 
curso) pelo Prosup (Programa de Suporte às 
Universidades Particulares), de acordo com 
a classificação do candidato em processo 
seletivo.
w O CNPq, vinculado ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia, a Fapergs, e empresas 
e órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais conveniados à UCS também 
oferecem incentivos a mestrandos e 
doutorandos. Atualmente, há 275 bolsas de 
estudo concedidas na pós-graduação.

ESTRUTURAÇÃO

w Núcleos de Pesquisa (NP) 
- Caracteriza-se como um grupo 
de pesquisadores com proposta 
de investigação conjunta, com 
linhas de pesquisa estabelecidas 
e enquadradas em áreas de 
concentração da Coordenadoria 
de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES) do 
Ministério da Educação. 

w Núcleos de Inovação e 
Desenvolvimento (NID) - 
Caracteriza-se como um grupo 
de pesquisadores com proposta 
de investigação conjunta de 
natureza tecnológica, cultural 
ou social. A pesquisa  visando 
à geração de novos processos 
ou produtos intelectuais, novas 
metodologias ou adaptação 
de ferramentas científicas para 
novas aplicações e à otimização 
de sistemas de produção e/ou 
gerenciamento. 

w Grupos de Pesquisa - 
A UCS conta, atualmente, 
com 104 grupos registrados 
no CNPq (Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico), que regula as 
atividades de pesquisa nas 
instituições de Ensino Superior 
brasileiras, cadastrando 
os grupos formados nas 
universidades.

A partir de 2006, a UCS organizou os grupos de pesqui-
sa existentes na instituição em dois conjuntos: os Núcleos de 
Pesquisa (NPs) - mais voltados às finalidades acadêmicas - e os 
Núcleos de Inovação e Desenvolvimento (NIDs), com atividades 
mais direcionadas a aplicações de mercado, tecnológicas, cultu-
rais e sociais.

Esta configuração, ao congregar os professores envolvidos 
em pesquisa, garantindo maior transversalidade à produção 
científica, contribuiu também para ampliar os programas de 
pós-graduação da UCS - de sete cursos existentes em 2007, 
hoje existem 23 (16 de mestrado e sete de doutorado).

“A pesquisa, além dos núcleos, se dá principalmente no âm-
bito dos programas de pós-graduação que, mais do que uma 
instância de ensino superior, se constituem em ambientes de 
desenvolvimento e inovação”, define o coordenador Maurício 
Moura da Silveira. “A pós-graduação se fundamenta em pes-
quisas fortes, que mostrem conhecimento significativo, capaz de 
gerar mestres e doutores”, reforça o coordenador-executivo do 
TecnoUCS, Enor Tonolli.

Pesquisa científica fundamenta qualificação da UCS na formação de mestres e doutores
 e a oferta do conhecimento gerado à sociedade pela atuação do TecnoUCS

FORTALECIMENTO DA 
PÓS-GRADUAÇÃO

INCENTIVO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Estudantes em procedimentos laboratoriais: conceito de ‘universidade de pesquisa’ oferece base desde a graduação
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INSTITUTOS

Referências em 
PESQUISA

Com atividades de ensino, pesquisa científica e extensão, 
os institutos perpassam todas as esferas de produção 
de conhecimento da Universidade de Caxias do Sul . 

Por congregarem também grande parte das linhas de pesquisa 
dos cursos de pós-graduação, se constituem, no âmbito 

acadêmico, em contextos para a qualificação do ensino superior.
Em virtude do alto grau de especialidade, os institutos da 

UCS atendem também ao mercado e sociedade prestando 
serviços específicos em suas áreas de atuação.

Instituto de Biotecnologia - IB
 w Análises microbiológicas e químico-

físicas em alimentos e água
w Assessoria ao produtor rural na 
utilização de agentes biológicos no 
combate a doenças e pragas nas 
lavouras
w Análises em óleos essenciais e ervas 
secas com emissão de certificado
w Transferência de tecnologia de 
produção e cultivo de cogumelos 
comestíveis
w Análise qualiquantitativa de resíduos 
de agrotóxicos em bebidas e alimentos 
frescos ou processados
w Avaliação de atividades antioxidantes, 
antitumorais e outras em compostos 
naturais

w Parcerias – Para melhor promover a 
pesquisa científica e o desenvolvimento 

tecnológico, o IB/UCS articula-se com 
importantes universidades e centros de 
pesquisa do Estado, Brasil e exterior.
Entre as instituições parceiras destacam-
se, no país, as universidades de São 
Paulo (USP), de Brasília (UnB), Federal 
do Amazonas (UFAM), de Campinas 
(Unicamp), Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), Católica de Pelotas (UCPel) 
e PUC-RS, além da Fundação Osvaldo 
Cruz (RJ). 
No exterior, há vínculo com a Facultad 
de Enologia de Rodeo del Medio, 
de Mendoza, Argentina; com a 
Faculdade de Química da Universidade 
de Montevidéu, Uruguai; e com a 
Universidade de Aveiro, Portugal.

w Contato: (54) 3218-2149 – 
www.ucs.br/site/instituto-de-biotecnologia

Os primeiros trabalhos de pes-
quisa para o desenvolvimento da 
indústria vinícola no Rio Grande 
do Sul foram realizados na Univer-
sidade de Caxias do Sul a partir de 
1975, por professores do então De-
partamento de Ciências Biológicas e 
da Saúde. Em 1979, a Universidade 
formalizou este grupo de pesquisa 
como Instituto de Biotecnologia (IB).

Nos anos 1980, foi criado o 
Curso de Especialização em Biotec-
nologia, fazendo com que o insti-
tuto passasse a responder também 
pelo ensino de pós-graduação – o 
que resultaria na instalação do pri-
meiro curso de mestrado da UCS, 
em 1993, e do primeiro doutorado, 
em 2004.

Em 2010, com a criação do 
Mestrado Profissional em Biotec-
nologia e Gestão Vitivinícola, o 
Programa de Pós-Graduação em 
Biotecnologia consolidou-se com a 
oferta de dois cursos de mestrado e 
um de doutorado.

Além das atividades de ensino 
e pesquisas multidisciplinares, o IB 
também tem por objetivo transferir 
para a sociedade os conhecimen-
tos, tecnologias, produtos e servi-
ços que resultam da ação de seus 
pesquisadores. 

Cursos de especialização e de 
extensão, consultorias e serviços 
especializados de análises e diag-
nósticos são algumas das atividades 
oferecidas ao público externo.

Serviços
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Exigências de desempenho, custos, susten-
tabilidade e inovação estão cada vez mais pre-
sentes no mercado de produtos e serviços que 
utilizam materiais cerâmicos. Nesse contexto, 
o Instituto de Materiais Cerâmicos auxilia o 
setor produtivo a aumentar sua competitivida-
de por meio da melhoria e diversificação com 
base na pesquisa em cerâmicos e compósitos.

O IMC foi criado em 2011 em resposta a 
uma demanda regional resultante de consul-
ta popular encaminhada pelo Corede do Vale 
do Caí, na qual foram solicitadas ações para a 
área de materiais cerâmicos, representativa na 
economia da região. A implantação foi viabili-
zada em ação conjunta da Prefeitura de Bom 
Princípio, Secretaria Estadual da Ciência, Ino-
vação e Desenvolvimento Tecnológico e Uni-
versidade de Caxias do Sul.

Instituto de Materiais Cerâmicos - IMC

Serviços
w análise térmica (em parceria com a Netzsch GmbH, líder 
mundial da especialidade)
w caracterização de matérias-primas
w caracterização de materiais (propriedades mecânicas, 
distribuição dos tamanhos de partículas, condutividade 
térmica, entre outras)
w desenvolvimento de peças de geometria complexa
w simulação computacional de materiais e física de altas 
pressões
w Contato: 51.3634-1100 – www.ucs.br/site/imcJONAS RAMOS/ARQUIVO UCS

O IMC está capacitado a desenvolver projetos de pesqui-
sa e inovação em empresas de todos os portes de diversos 
segmentos industriais, como da construção civil, automotivo, 
metalmecânico, de petróleo e gás, entre outros. Atua na for-
mação de estudantes de graduação, mestrado, doutorado e 
pós-doutorado e realiza projetos de pesquisa e desenvolvi-
mento junto aos setores público e privado.

Instituto de Medicina do Esporte – IME

O Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais foi cria-
do em 1996 com a finalidade de fomentar e administrar 
a realização de estudos e pesquisas econômicas e sociais, 
com os seguintes objetivos:

w Obter e sistematizar dados fidedignos sobre a econo-
mia da região
w Propiciar elementos que orientem as decisões dos seto-
res públicos e privados, buscando atingir os seus objetivos 
específicos

w Identificar oportunidades de investimentos ou de ativi-
dades que possam favorecer o desenvolvimento da re-
gião
w Promover, sistematicamente, estudos e análises sobre o 
comportamento da economia regional, de modo a pro-
duzir e aprimorar conhecimentos na área de ciências eco-
nômicas
w Desenvolver estudos estratégicos e pesquisas para im-
plantação, desenvolvimento e viabilidade de empresas na 
região e no país

Para o público externo, desenvolve 
atividades nas instâncias de:
w Mercado: pesquisa de mercado; 
pesquisa de satisfação de clientes, 
fornecedores e funcionários; 
levantamento de demanda e de 
instalações, análise e planejamento 
estratégico, diagnóstico situacional 
empresarial, desenvolvimento de 

projetos de viabilidade econômica, 
e análise de aceitação de produto 
e vendas.
w Sociedade: levantamento do IPC de 
Caxias do Sul (índices de inflação e 
preços ao consumidor), análise do 
custo da Cesta Básica, indicadores 
de competitividade, levantamentos 
sociais, estudo do mercado de 

trabalho, análise do emprego das 
minorias e da atuação feminina 
no trabalho, pesquisas de 
percepção e satisfação de políticas 
governamentais, e análises 
políticas e da democracia.

w Contato: 3218-2243 – 
www.ucs.br/site/ipes

Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais - IPES

Inaugurado em setembro de 2003, o 
Instituto de Medicina do Esporte e Ciên-
cias Aplicadas ao Movimento Humano é 
um órgão multidisciplinar ligado ao Cen-
tro de Ciências Biológicas e da Saúde, es-
truturado para atividades de ensino, pes-
quisa e extensão universitária. As ações 
são voltadas para o esporte de alto ren-
dimento e à promoção, prevenção, trata-
mento e reabilitação em saúde, visando à 
melhoria da qualidade de vida da comu-
nidade acadêmica e população em geral. 

O IME oferecer recursos e espaço 
para realização de diversas modalidades 
de estágio nos cursos de graduação e 

programas de pós- graduação da UCS.
Com enfoque interdisciplinar, reúne 

profissionais, professores, pesquisadores 
e técnicos nas especialidades de medici-
na do esporte, cardiologia, pneumologia 
e ortopedia pediátrica. A equipe conta 
ainda com profissionais de educação físi-
ca, fisioterapia, enfermagem, nutrição e 
psicologia. O atendimento contempla os 
públicos interno e externo à UCS, abran-
gendo diagnósticos, orientações, prescri-
ção e acompanhamento de atividades.

w Contato: 54.3218.2736 – 
www.ucs.br/ucs/centro/cecs/ime

Serviços
w Avaliações: Clínica e Pré-Participação 
Esportiva, de Dinamometria, 
Isocinética, Cineantropométrica, de 
Enfermagem e Nutricional Esportiva
w Teste Ergométrico e Ergoespirométrico
w Teste de Espirometria
w Análise de Marcha

w Reabilitação Fisioterapêutica
w Programas: de Reabilitação 
Cardíaca, de Reabilitação Pulmonar, 
de Reabilitação Liposdistrófica para 
Portadores de HIV, de Reabilitação 
para Portadores de Hemofilia e de 
Fitness
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O Instituto de Saneamento Ambiental atua 
desde 1999 na melhoria da qualidade de vida 
e ambiental, desenvolvendo ações e projetos 
nas áreas de gestão e planejamento ambiental, 
saúde, recursos hídricos, gerenciamento de re-
síduos e efluentes, educação ambiental, entre 
outros.

Considerando a importância do segmen-
to no contexto regional, o ISAM tem sido um 
importante catalisador de ações da UCS na 
comunidade, executando projetos, prestando 
consultorias e atendendo diferentes demandas 
tanto do setor público quanto de instituições 
privadas.

Além das atividades acadêmicas de ensino 
e pesquisa, o instituto também realiza cursos, 
seminários, simpósios, estágios e outras ativi-
dades técnico-científicas para a socialização do 
conhecimento sobre condições sanitárias pro-
duzido na Universidade.

Instituto de Saneamento Ambiental - ISAM

w Estudos e pesquisas em gestão 
de resíduos sólidos, líquidos e 
gasosos
w Gestão e planejamento 
ambiental
w Gestão de recursos hídricos; 
química, saúde e saneamento 
ambiental; saneamento básico e 
educação ambiental
w Prestação de assessoria e 
consultoria na área ambiental, 
para os setores público e privado
w Monitoramento ambiental de 
sistemas de tratamento de resíduos 
sólidos e líquidos e de recursos 
hídricos
w Orientação técnica aos 
municípios, principalmente 

relacionada ao diagnóstico 
da geração de resíduos, 
monitoramento ambiental e 
saneamento ambiental
w Elaboração de planos ambientais 
municipais, de resíduos sólidos e 
de saneamento para municípios
w Elaboração de materiais 
didáticos e cursos de Ensino à 
Distância
w Produção técnica, científica 
e tecnológica de divulgação 
do conhecimento gerado em 
diferentes atividades de pesquisa, 
serviços e extensão

w Contato: 54.3218.2507 – 
www.ucs.br/ucs/institutos/isam  

Serviços

w Para empresas farmacêuticas interessadas em 
aplicação de trials clínicos

w Assistência aos pacientes portadores das 
patologias-alvo e seus familiares

w Desenvolvimento de pesquisa acadêmica 
através do apoio a atividades de alunos de 
graduação e pós-graduação

w Estágios e/ou bolsas de aprendizado para 
acadêmicos da área da saúde

w Cursos e palestras para aprimoramento 
acadêmico de alunos de graduação, pós-
graduação e residência médica.

w Especialidades – O IPCEM desenvolve 
protocolos de pesquisa clínica nas áreas 
médicas da cardiologia, pneumologia, 
oncologia, reumatologia, hematologia, 
infectologia, endocrinologia, dermatologia, 
nefrologia, pediatria, psiquiatria e manejo da 
dor. Há a projeção da atuação do instituto 
abranger ainda as áreas de cirurgia geral, 
otorrinolaringologia, gineco-obstetrícia, 
proctologia, reprodução humana, neurologia e 
gastroenterologia.
w Contato: 54.3218.2026 – www.ucs.br/site/
instituto-de-pesquisas-clinicas-para-estudos-
multicentricos

Instituto de Pesquisas Clínicas para 
Estudos Multicêntricos – IPCEM

Criado em 2006, o IPCEM desenvolve pesquisas clínicas de 
inserção internacional, em parceria com indústrias farmacêuticas. 
Executa protocolos de pesquisa clínica de fases III e IV nas etapas 
de desenvolvimento de novos medicamentos e/ou medicamen-
tos com novas indicações terapêuticas. Também é capacitado 
para atividades de aprimoramento acadêmico e ações assisten-
ciais.

Seus projetos de pesquisa são conduzidos de acordo com 
protocolo único utilizado em vários centros de pesquisa no mun-
do (estudos multicêntricos), enquanto a condução das atividades 
segue as normas científicas e exigências nacionais do Ministério 
da Saúde e da Anvisa e as regulamentações internacionais de 
boas práticas clínicas da International Conference of Harmoniza-
tion (ICH) e da Declaração de Helsinque. O instituto segue, ain-
da, as orientações dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) e do 
Conselho Nacional de Ética de Pesquisa (Conep).

Serviços
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