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Projeto de aproveitamento do patrimônio 

da UFRJ em parceria com o BNDES

VivaUFRJ



O que é o VivaUFRJ?

Um projeto pioneiro, concebido pela UFRJ 
em parceria com o BNDES, que visa obter 
recursos adicionais ao orçamento público 
para investir nos pilares da universidade: 
ensino, pesquisa e extensão.

A UFRJ cederá, por um período de 
até cinquenta anos, para a exploração 
comercial, espaços não comprometidos 
no seu plano diretor. A cessão de até            
485 mil m2 de terrenos da UFRJ na Praia 
Vermelha e no Fundão ocorrerá por meio de 
concessão ou fundo imobiliário.

Em contrapartida, o cessionário se obriga 
a realizar investimentos e a manutenção 
de novas infraestruturas acadêmicas, 
especialmente em assistência estudantil. 
O setor privado realizará investimentos 
tanto de seu interesse comercial quanto 
de interesse da universidade. A UFRJ é e 
continuará sendo proprietária dos terrenos 
e dos imóveis a serem construídos neles. Ao 
fi m do contrato, todos os bens (terrenos e 
edifi cações) pertencerão à universidade, que 
pode então decidir seu uso futuro.

O que a cidade do 
Rio de Janeiro ganha 
com o projeto?

Na ilha do Fundão: serviços para 
os habitantes de seu entorno, mais 
acessibilidade e mobilidade urbana, além 
das melhorias nas instalações da UFRJ.

Na Praia Vermelha: mais espaços para 
serviços à população, novas edifi cações 
para atividades de ensino, pesquisa e 
atendimento médico, incluindo mais 
atenção à saúde mental e à terceira idade, e

Novo equipamento cultural 
para pelo menos 1500 pessoas na Praia 
Vermelha.

E a UFRJ? O que ganha?
Assistência estudantil: 
Novos restaurantes universitários, 
para servir até 8 mil refeições diárias, 
e novos edifícios no Fundão com 
até mil vagas de residência estudantil

Prédios acadêmicos e novos 
laboratórios, incluindo a conclusão 
de obras inacabadas, que não têm 
outras fontes de recursos

O BNDES como 
estruturador de projetos
O BNDES estrutura projetos, visando 
proporcionar serviços de qualidade à 
população, maximizando o retorno social, 
com sustentabilidade fi nanceira.

O Banco conta com uma área voltada 
para avaliações e modelagens de 
processos de cessão de infraestruturas 
públicas ao setor privado. 

SAIBA MAIS: 

https://www.bndes.gov.br/perguntas-
respostas-canecao-projeto-vivaufrj 

https://www.viva.ufrj.br

Estágios do projeto

2018
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2019/2020

Parceria BNDES – UFRJ

Licitação e contratação pelo BNDES de consórcio 
para elaboração de estudos especializados 

Estudos especializados realizados por consórcio 
selecionado (em andamento)

Finalização dos estudos e entrega à UFRJ

Avaliação pela UFRJ dos resultados dos estudos 
e pelo Conselho Universitário (Consuni) sobre o modelo 
a ser oferecido ao setor privado 

Licitação feita pela UFRJ para aproveitamento 
de seu patrimônio 


