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1 - Identificação
Número: 5997

Ano: 2020

Título: The Triple Helix Chapter Brazil 2020-2022

Coordenador(a): 
Matrícula: 00346270

Nome: BRANCA REGINA C DOS S E S RISCADO TERRA

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

Departamento: DEPTO. DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSAO

E-mails da Coordenação: brancaterra@gmail.com

Telefones da 
Coordenação: 

Tipo DDD Número Ramal

Trabalho 21 23340517  

Celular 21   

Endereço da 
Coordenação: 

Logradouro: Rua São Francisco Xavier

Número: 524

Complemento: Bl A Sl8002

Bairro: Maracanã

Município: Rio de Janeiro

CEP: 20550900

Unidades Envolvidas: FACULDADE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

 

2 - Caracterização
Título do programa vinculado: ONI - Observatório de Negócios Inovadores

É curricular ? Não

Natureza: Projeto

Abrangência: Nacional

Locais de Realização:
Instituição Município

Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro

Rio de Janeiro

Público Alvo: O público alvo são os alunos dos programas de pós-graduação 
stricto sensu - Programa de Pós-graduação em Controladoria e 
Gestão Pública - PPGCGP, o programa de Pós-graduação em 
Ciências Contábeis - PPGCC, dos cursos de graduação em 
administração e ciências contábeis da Faculdade de Administração 
e Finanças - FAF da UERJ, professores de outras unidades 
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acadêmicas da UERJ e de universidades parceiras, bem como, 
empreendedores, entes governamentais e a sociedade civil.

Grande Área de Conhecimento do CNPq: Ciências Sociais Aplicadas

Área Temática Principal: Tecnologia e Produção

Área Temática Secundária: Educação

Linha de Extensão: Desenvolvimento tecnológico
 

Parcerias Internas

Sigla: UERJ

Nome: Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA

Participação: Pesquisa e Extensão

Sigla: UERJ

Nome: Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA

Participação: Pesquisa e Extensão
 

Parcerias Externas

Sigla: USP

Instituição: Universidade de São Paulo

Tipo de Instituição: Instituicao Governamental Estadual

Participação: Pesquisa e Extensão

Sigla: UFRJ

Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro

Tipo de Instituição: Instituicao Governamental Federal

Participação: Pesquisa e Extensão

Sigla: UFRN

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Tipo de Instituição: Instituicao Governamental Federal

Participação: Pesquisa e Extensão

Sigla: UFMG

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais

Tipo de Instituição: Instituicao Governamental Federal

Participação: Pesquisa e Extensão

Sigla: THA
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Parcerias Externas

Instituição: Triple Helix Association

Tipo de Instituição: Organizacao Não Governamental

Participação: Divulgação

Sigla: UNIRIO

Instituição: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Tipo de Instituição: Instituicao Governamental Federal

Participação: Pesquisa e Extensão

Sigla: UFF

Instituição: Universidade Federal Fluminense

Tipo de Instituição: Instituicao Governamental Federal

Participação: Pesquisa e Extensão

 

3 - Descrição
Resumo: O Brasil é um país líder na América do Sul e atualmente ocupa o nono 

lugar na economia mundial. O atual cenário pós-lei de inovação no 
Brasil, que incentiva a inovação e a pesquisa científica e tecnológica 
no setor produtivo, começou com a promulgação da chamada "Lei da 
Inovação" em 2004 e a seguir foram lançadas as demais leis que 
compõem o arcabouço legal brasileiro para fomentar esse tema. Em 
função desse cenário nacional, o conceito teórico da Triple Helix ou 
Hélice Tríplice (em português) se espalhou amplamente no país, com 
vários projetos de pesquisa, eventos e participação expressiva de 
pesquisadores brasileiros da conferências nacionais e nas 
internacionais da Triple Helix Association. Nesse contexto, vários 
pesquisadores que trabalharam juntos no projeto Global 
Entrepreneurial University Metrics - GEUM, decidiram reorganizar o 
The Triple Helix Chapter Brazil 2018-2020 (https://
procienciainovacao.wixsite.com/thechapterbrazil), para trabalhar 
juntamente com o objetivo de desenvolver análises e estudos sobre 
universidade-empresa-governo entre fornecedores e usuários de 
conhecimento e assim contribuir para o crescimento econômico por 
meio da inovação, habilidades empreendedoras, melhoria transferência 
de conhecimento e tecnologia. Esse capítulo foi muito bem sucedido e 
com isso o grupo se sentiu motivado a lanças a edição de 2020 -2022. 
Em paralelo, em função da nova demanda de internacionalização, 
incluída na avaliação dos cursos stricto sensu lançada pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 
CAPES foi identificada uma oportunidade de incluir os alunos dos 
programas de pós-graduação stricto sensu - Programa de Pós-
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graduação em Controladoria e Gestão Pública - PPGCGP, o programa 
de Pós-graduação em Ciências Contábeis - PPGCC, dos cursos de 
graduação em administração e ciências contábeis da Faculdade de 
Administração e Finanças - FAF da UERJ, professores de outras 
unidades acadêmicas da UERJ e parceiros externos.

Palavra-Chave 1: Inovação Tecnológica

Palavra-Chave 2: Empreendedorismo

Palavra-Chave 3: Desenvolvimento Local

Introdução: O Brasil é um país líder na América do Sul e atualmente ocupa o nono 
lugar na economia mundial. O atual cenário pós-lei de inovação no 
Brasil, que incentiva a inovação e a pesquisa científica e tecnológica 
no setor produtivo, começou com a promulgação da chamada "Lei da 
Inovação" em 2004 e a seguir foram lançadas as demais leis que 
compõem o arcabouço legal brasileiro para fomentar esse tema. Em 
função desse cenário nacional e da conferencia internacional dessa 
associação ter ocorrido em 2000 no Brasil, o conceito teórico da Triple 
Helix ou Hélice Tríplice (em português) se espalhou amplamente no 
país, com vários projetos de pesquisa, eventos e participação 
expressiva de pesquisadores brasileiros da conferências nacionais e 
nas internacionais da Triple Helix Association. Nesse contexto, vários 
pesquisadores que trabalharam juntos no projeto Global 
Entrepreneurial University Metrics - GEUM, decidiram reorganizar o 
The Triple Helix Chapter Brazil 2018-2020 (https://
procienciainovacao.wixsite.com/thechapterbrazil), para trabalhar 
juntamente com o objetivo de desenvolver análises e estudos sobre 
universidade-empresa-governo entre fornecedores e usuários de 
conhecimento e assim contribuir para o crescimento econômico por 
meio da inovação, habilidades empreendedoras, melhoria transferência 
de conhecimento e tecnologia. Esse capítulo foi muito bem sucedido e 
com isso o grupo se sentiu motivado a lanças a edição de 2020 -2022. 
Em paralelo, em função da nova demanda de internacionalização, 
incluída na avaliação dos cursos stricto sensu lançada pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 
CAPES foi identificada uma oportunidade de incluir os alunos dos 
programas de pós-graduação stricto sensu - Programa de Pós-
graduação em Controladoria e Gestão Pública - PPGCGP, o programa 
de Pós-graduação em Ciências Contábeis - PPGCC, dos cursos de 
graduação em administração e ciências contábeis da Faculdade de 
Administração e Finanças - FAF da UERJ, professores de outras 
unidades acadêmicas da UERJ, bem como, empreendedores, entes 
governamentais e a sociedade civil.
Dessa forma o presente projeto objetiva, por meio da redes de 
pesquisadores organizadas para o desenvolvimento do capítulo, 
promover o conceito Triple Helix no Brasil, fortalecer a interação 
entre universidades, governo, empresas e sociedade civil e, assim, 
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contribuir para a internacionalização dos PPGCC e PPGCGP, bem 
como dos alunos da graduação da FAF e demais unidades acadêmicas 
da UERJ e de instituições parceiras, contribuindo para o 
desenvolvimento social e econômico do país.

Justificativa: 

A visão estratégica do Capítulo Brasil 2018-2020 deve ser reconhecida 
entre as partes interessadas da interação governo-empresa-
universidade como uma rede brasileira que promove e dissemina 
descobertas científicas sobre todos os aspectos da hélice tríplice. O 
Capítulo Brasil 2018-2020 contribui para criar uma condição adequada 
para a produção do diálogo e da cooperação que impulsionam a 
inovação, a educação empreendedora e a força participativa da 
universidade no desenvolvimento social e econômico. Se projeto mais 
importante, além das dissertações, publicações, eventos e projetos de 
pesquisa e extensão foi o projeto internacional do The Global 
Entrepreneurial University Metrics - GEUM (https://
www.triplehelixassociation.org/helice/volume-5-2016/helice-issue-1/
tha-news/global-entrepreneurial-university-metrics-initiative-geum).

Objetivo geral: 

Esse projeto tem por objetivo geral, por meio da redes de 
pesquisadores organizadas para o desenvolvimento do capítulo, 
promover o conceito Triple Helix no Brasil, fortalecer a interação 
entre universidades, governo, empresas e sociedade civil e, assim, 
contribuir para a internacionalização dos PPGCC e PPGCGP, bem 
como dos alunos da graduação da FAF e demais unidades acadêmicas 
da UERJ e de instituições parceiras, contribuindo para o 
desenvolvimento social e econômico do país.

Objetivos específicos:

1. promover os conceitos da hélice tríplice e outros conceitos 
correlatos tais como: universidade empreendedora, oportunidade de 
negócios, desenvolvimento local, ecossistema de inovação, inovação 
tecnológica, inovação no esporte, inovação no setor público, entre 
outros organizando uma estrutura comum de discussão para diferentes 
atores;
2. conduzir projetos de pesquisa multiníveis e interdisciplinares sobre 
temas da hélice tríplice e divulgar seus resultados na mídia nacional e 
internacional;
3. desenvolver uma rede entre os atores da inovação, para fomentar a 
inovação, a tecnologia e o empreendedorismo e incentivar o 
intercâmbio de conhecimentos para inovação em níveis local, nacional 
e internacional (Universidade de Novo México - UNM e Universidade 
de Stanford , nos Estados Unidos da América, Universidade do Porto - 
UPorto, em Portugal, entre outras);
4. ampliar a participação da Triple Helix Association - THA e a base 
de membros nacionais.

Metodologia e Avaliação: A metodologia a ser usada é: 1. criar uma lista de discussão do 
capítulo com universidades, organizações governamentais, empresas e 
sociedade civil, relacionadas com inovação e desenvolvimento e 
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enviar cartas convite para que essas pessoas se tornem membros da 
THA; 2. aumentar a promoção da marca THA em Brasil por meio da 
presença THA (seja apresentação, suporte, logotipo, banner etc.) em 
eventos e demais instrumentos de divulgação (a meta é alcançar uma 
lista de discussão com pelo menos 200 contatos); 3. realizar pesquisa 
interdisciplinar de projetos sobre temas relacionados à TH e divulgar 
seus resultados em mídia nacional e internacional (candidatar-se a 
projetos de pesquisa financiados para apoiar geração de pesquisa; 
incluindo disciplinas de extensão para graduação, mestrado, 
doutorado, teses, entre outros); 4. aumentar a ligação do THA Brasil 
com o Membros do GEUM e TH para desenvolverem pesquisa e 
projetos extensionistas em parceria (a meta é obter financiamento de 1 
projeto relacionado aos esforços da THA Brasil; pelo menos 6 teses/
dissertações relacionadas ao modelo THA e 1 novo projeto de 
pesquisa em conjunto com membros da THA);.5. desenvolver uma 
rede entre os atores da inovação, como parques tecnológicos, 
incubadoras, governo, organizações e sociedade civil para promoção 
de conhecimento interdisciplinar, com vistas ao fomento da inovação 
local, em nível nacional e internacional (eventos e cursos em torno da 
TH com conceitos para envolver o público e os atores TH e sessões de 
compartilhamento de conhecimento com instituições e órgãos 
relevantes e influentes onde os membros do Brasil participem, a meta 
é realizar pelo menos 1 oficina na UERJ).
Cumprir a expansão da associação conforme estipulado pelas 
diretrizes THA, lançando ações direcionadas e campanhas de adesão. 
A meta é aumentar de 28 membros, considerando os brasileiros 
membros da THA, para 40 membros.

Tem Relação com ensino? Sim

Tem Relação com pesquisa? Sim

Relação ensino, pesquisa e extensão: 

A relação do projeto de extensão com o ensino e a pesquisa se dará 
através do desenvolvimento de trabalhos acadêmicos que demonstrem 
a interação da universidade-empresas-governo, promovida pelo 
PPGCC e PPGCGP da FAF/UERJ e alunos da graduação para 
condução de projetos e submissão dos mesmos à órgãos de fomento a 
fim de captação recursos e difusão desse conhecimento na mídia.

Referências bibliográficas: CASTRO, D. A.; Braz, D. F.; Silva, F. S.; ALMEIDA, M.; SANTOS, 
D. B. C. O Sistema de Operação do Serviço de Surfe no Rio de 
Janeiro. DESENVOLVIMENTO EM QUESTÃO, v. 15, p. 321-347, 
2017.
SOUZA, D. C.; GONCALVES, R. F.; ALMEIDA, M.; SACOMANO, 
J. B. Parques Tecnológicos e Incubadoras: uma análise do processo de 
pré-incubação de empresas de base tecnológica. INTERCIENCIA, v. 
42, p. 313-319, 2017.
GOMES, SÍLVIA VALERIANO; DOS SANTOS, JOÃO ALBERTO 
NEVES; TERRA, BRANCA REGINA CANTISANO DOS SANTOS 
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E SILVA RISCADO. A busca por financiamento da inovação na 
indústria da construção civil - Rio de Janeiro. Revista Gestão 
Industrial (Online), v. 13, p. 197-227, 2017.
SILVA, S. A.; BAÊTA, Adelaide Maria Coelho; Oliveira, Janete L. 
POR QUE ANALISAR A GESTÃO DAS INCUBADORAS DE 
EMPRESAS DE BASE. READ. REVISTA ELETRÔNICA DE 
ADMINISTRAÇÃO (PORTO ALEGRE. ONLINE), v. 3, p. 462, 
2017.
BAÊTA, Adelaide Maria Coelho; LIMA, R. J. C.; SILVA, S. A.; 
DINIZ, M. C. A gestão da inovação sob a ótica do fundamento 
organização inovadora: o caso do Programa de Apoio à Pesquisa nas 
Empresas em Minas Gerais. ESPACIOS (CARACAS), v. 38, p. 1-11, 
2017.
NASCIMENTO, JÚLIA DAMIANA ARAÚJO DO; LYRIO, 
EDUARDO FELICÍSSIMO; FRANCISCO, MARCELA LOBO; 
TERRA, BRANCA R. C. DOS S. E SILVA RISCADO. Educação 
financeira: relato do projeto de extensão Jogo da Mesada. Revista 
PAGMAR (Online), v. 5, p. 50-58, 2017.
CARNEIRO, A.; MENDES, J.; SONCIN, M. S.; TERRA, BRANCA. 
Book Review: The future of management. HÉLICE, v. 6, p. 26-30, 
2017.

 

4 - Plano de Trabalho : 2019  "NÃO EXISTE"

 

5 - Relatório de Atividade : 2019  "NÃO EXISTE"

 

6 - Plano de Trabalho : 2020

Resultados esperados: 

Alcançar uma lista de discussão com pelo menos 200 contatos entre 
universidades, organizações  e entes governamentais relacionadas com 
inovação e desenvolvimento.
Obter financiamento de 1 projeto relacionado à THA no Brasil.
Realizar pelo menos 6 teses/dissertações relacionadas ao modelo THA.
Realizar 1 novo projeto de pesquisa/extensão em conjunto com membros 
da THA.
Aumentar de 28 membros, considerando os brasileiros membros da THA, 
para 40 membros.

Cronograma de Atividades: JANEIRO e FEVEREIRO/2020- Pesquisar potenciais contatos com perfil 
relacionado ao THA entre universidade, organizaçãoes, entes 
governamentais e sociedade civil; preparar carta convite para ser remetida 
eletronicamente aos contatos selecionados;
MARÇO e ABRIL/2020 - Buscar parcerias com membros da THA a fim de 
realizar projetos em conjunto.
MAIO_2020 - Realizar levantamento de editais em órgãos e agências de 
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fomento para o envio de projetos; 
JUNHO a JULHO_2020 - Preparar estratégias para captação de novos 
membros para THA e realizar levantamento de editais em órgãos e agências 
de fomento para o envio de projetos; 
AGOSTO a SETEMBRO_2020 - Iniciar a captação de novos membros 
para THA; preparar material para a apresentação do projeto no UERJ sem 
muros 2020;
OUTUBRO a DEZEMBRO_2020 - Manter a captação de novos membros 
para THA e divulgar os resultados e trabalhos em andamento na home page 
do capítulo (https://procienciainovacao.wixsite.com/thechapterbrazil)

 

7 - Demanda de Bolsa de Extensão
Nº de bolsas solicitadas: 1

Plano de Atividades do(s) Bolsistas(s): 

O bolsista irá participar das seguintes atividades:

JANEIRO e FEVEREIRO/2020- Pesquisar potenciais contatos 
com perfil relacionado ao THA entre universidade, 
organizaçãoes, entes governamentais e sociedade civil; preparar 
carta convite para ser remetida eletronicamente aos contatos 
selecionados;
MARÇO e ABRIL/2020 - Buscar parcerias com membros da 
THA a fim de realizar projetos em conjunto.
MAIO_2020 - Realizar levantamento de editais em órgãos e 
agências de fomento para o envio de projetos; 
JUNHO a JULHO_2020 - Preparar estratégias para captação de 
novos membros para THA e realizar levantamento de editais em 
órgãos e agências de fomento para o envio de projetos; 
AGOSTO a SETEMBRO_2020 - Iniciar a captação de novos 
membros para THA; preparar material para a apresentação do 
projeto no UERJ sem muros 2020;
OUTUBRO a DEZEMBRO_2020 - Manter a captação de novos 
membros para THA e divulgar os resultados e trabalhos em 
andamento na home page do capítulo (https://
procienciainovacao.wixsite.com/thechapterbrazil)

 

8 - Membros da Equipe
Nome: BRANCA REGINA C DOS S E S RISCADO TERRA  (COORDENADOR)

Cargo: DOCENTE/PROF ADJUNTO

Matrícula: 00346270

CPF: 37468715734

Típo de vínculo: Professor Efetivo

Nome: Guilherme Ary Plonski
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Cargo:  

Matrícula:  

CPF: 57665060820

Típo de vínculo: Externo / Outros

Nome: ELAINE CAVALCANTE PEIXOTO BORIN

Cargo: DOCENTE/PROF ADJUNTO

Matrícula: 00337535

CPF: 00157620760

Típo de vínculo: Professor Efetivo

Nome: João Victor Oliveira de Rezende

Cargo:  

Matrícula: 201410035011

CPF: 14575944718

Típo de vínculo: Aluno da Graduação Bolsista

Nome: Adelaide Maria Coelho Baeta

Cargo:  

Matrícula:  

CPF: 00269689168

Típo de vínculo: Externo / Outros

Nome: ANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Cargo: DOCENTE/PROF ADJUNTO

Matrícula: 00352856

CPF: 03810289760

Típo de vínculo: Professor Efetivo

Nome: MARIZA COSTA ALMEIDA

Cargo:  

Matrícula:  

CPF: 18626637349

Típo de vínculo: Externo / Outros

Nome: Jana Almeida Nogueira

Cargo:  

Matrícula:  
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CPF: 10782473741

Típo de vínculo: Externo / Outros

Nome: Deborah Pavetits Barreto

Cargo:  

Matrícula: 201910026011

CPF: 19047953746

Típo de vínculo: Aluno da Graduação Não Bolsista

Nome: SAMANTHA FERNANDES MILCZANOWSKI NEVES

Cargo: AGENTE UNIVERSITARIO/INSPETOR

Matrícula: 00334342

CPF: 03547095778

Típo de vínculo: Servidor Técnico-Administrativo

Nome: LEONARDO LEHNEMANN AGOSTINHO MARTINS

Cargo: AGENTE UNIVERSITARIO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Matrícula: 00377887

CPF: 04761034793

Típo de vínculo: Servidor Técnico-Administrativo

Nome: Joâo Alberto Neves dos Santos

Cargo:  

Matrícula:  

CPF: 49906860715

Típo de vínculo: Externo / Outros


