
PRESTANDO CONTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO

PELA PRIMEIRA VEZ A UERJ TEM UMA LEI SOBRE A 
CARREIRA DOCENTE (LEI Nº 5343 de 08 de dezembro de 2008)
No dia 8 de dezembro de 2008 os docentes da UERJ obtiveram 
pela primeira vez na história da nossa Universidade uma Lei que 
regulou a carreira docente. 

OS DOCENTES DA UERJ TEM DIREITO POR LEI À DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA (LEI Nº 6328, de 02 de outubro de 2012)
Em outubro de 2012 os docentes da UERJ tiveram uma conquista 
histórica: a DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA TÉCNIC0-ADMINISTRATIVA 
DA UERJ (LEI 6701/2014, de 11 de março de 2014)
Em 11 de março de 2014, através da Lei nº 6701, a Assembleia 
Legislativa aprovou a reestruturação da carreira técnica e adminis-
trativa da UERJ. 

ESTA FOI A REITORIA QUE MAIS PROMOVEU 
CONCURSOS EM TODA A HISTÓRIA DA UERJ

PROMOÇÕES, CAPACITAÇÕES, 
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. 
RESPEITO ÀS PESSOAS E AO 
BEM PÚBLICO

(Cumprindo o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal) 

De 2008 a 2015 desenvolvemos uma polí-
tica bem definida de recursos humanos. Nos-
sos pressupostos se basearam em alguns eixos 
fundamentais: investir efetivamente no corpo 
técnico e docente de nossa Instituição; estabe-
lecer marcos legais para as carreiras docente e 
técnico-administrativa; modernizar administra-
tivamente a Superintendência de Recursos Hu-
manos e todos os órgãos da UERJ que tratam de 
pessoal; definir estratégias claras de melhoria na 
relação com os componentes organizacionais e 
nas condições de atendimento ao servidor e de 
trabalho.

Em 2007, a UERJ encontrava-se em uma si-
tuação de inversão de sua estrutura de Recursos 
Humanos. Havia uma política de contratação 
de colaboradores por contrato e uma redução 
da efetivação através de concursos públicos de 
servidores. 

Invertemos essa curva, que considerávamos 
descendente, conseguimos assegurar em Lei as 
normas e estruturação de nossa carreira, demos 
passos significativos na modernização da SRH e 
implementamos políticas inovadoras em Recur-
sos Humanos na nossa Universidade.

Dois Superintendentes conduziram este pro-
cesso: Sérgio Marques, enfermeiro do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto e professor da Fa-
culdade de Enfermagem, e Elaine Lúcio Pereira, 
advogada e procuradora da UERJ.

Estamos agora PRESTANDO CONTAS sobre 
o que foi realizado na área de recursos humanos 
nos dois mandatos da nossa Reitoria (2008-2015).

Gestão de Pessoas
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A SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 
(SRH) TEVE EM NOSSA REITORIA, EM SEUS DOIS 
MANDATOS, DOIS TITULARES 

Durante o primeiro mandato, o cargo de Superintenden-
te foi exercido por Sergio Correa Marques. Enfermeiro do 
Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) e professor 
da Faculdade de Enfermagem, Sérgio Marques trouxe para a 
SRH a sua experiência profi ssional como chefe de enferma-
gem e gerente de recursos humanos do HUPE. A Universi-
dade necessitava da sua maturidade e experiência profi ssional; 
o HUPE estava em uma forte crise de composição do quadro 
de servidores e Sérgio Marques possuía as condições de ava-
liação justa e criteriosa para o cumprimento da nossa decisão 
política de uma UERJ com concursados. Em seu período na 
Superintendência foi aprovada a primeira Lei sobre a carreira 
docente da nossa Universidade e sua equipe foi fundamental 
para a constituição de fundamentações técnicas para a nego-
ciação com o governo e com a ALERJ. Sérgio Marques vem, 
depois do seu doutorado, se afi rmando com um pesquisador 
importante na área de saúde e soube, como Superintendente, 
conciliar seus interesses acadêmicos com as difíceis missões de 
gerenciar e modifi car a política de recursos humanos da UERJ.

No segundo mandato, o cargo de Superintendente foi 
exercido por Elaine Lucio Pereira. Advogada e procuradora 
da UERJ foi, com sua competência profi ssional e dedicação 
à Universidade, capaz de estruturar a SRH para este tempo 
e o futuro. Nesse período a UERJ sofreu uma multiplicida-
de de ações promovidas pelo Ministério Público, motivadas 
por denúncias anônimas. Elaine, em conjunto com a Procu-
radoria da UERJ, soube respondê-las e isentou a UERJ de 
graves consequências para o seu funcionamento.

Elaine modifi cou radicalmente a Superintendência de Re-
cursos Humanos. Realiza obras físicas, reequipou o setor, 
modifi cou o corpo técnico (antes quase exclusivamente de 
contratados), implementou a Dedicação Exclusiva, implan-
tou e forneceu todas as condições técnicas para a revisão da 
carreira técnica-administrativa e, principalmente, dedicou-se 
de modo integral ao processo de retomar a UERJ para os 
servidores efetivos e concursados.

Elaine associa fi rmeza (consequência de sua consciência 
moral) com delicadeza (seu compromisso com o respeito ao 
ser humano é irrevogável) e, de certa maneira, estabeleceu 
assim a sua forma de superintender a SRH. É fi rme no con-
trole da legalidade, do cuidado com o bem público e cuidado-
sa com o atendimento aos servidores e aos usuários da SRH.

A ela, nosso sincero reconhecimento.
Reitoria da UERJ

EM 11 DE MARÇO DE 2014, 
ATRAVÉS DA LEI Nº 
6701, A ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA APROVOU 
A REESTRUTURAÇÃO DA 
CARREIRA TÉCNICA E 
ADMINISTRATIVA DA UERJ.

1. LEI SOBRE A CARREIRA DOCENTE
No dia 8 de dezembro de 2008 os docentes da UERJ obtiveram pela primeira vez na história 

de nossa Universidade uma Lei que regulava a carreira docente. 
Antes da Lei, em desrespeito à Constituição e à legislação em vigor, os docentes da UERJ 

poderiam ter seus direitos questionados pelo Tribunal de Contas do Estado, desde a aposenta-
doria até as promoções (que eram reguladas pela Resolução 03/91 do Conselho Universitário). 

Com a Lei que regula a carreira docente da UERJ tivemos nossos direitos garantidos e impe-
didos de questionamento. Ainda consolidamos em Lei os auxílios alimentação, creche, auxílio 
para portadores de necessidades especiais e o direito de matrícula no Colégio de Aplicação.

O Conselho Universitário, na Reitoria anterior, aprovou uma proposta de plano de car-
reira docente (Resolução 012/07).  Em negociações com o governo e com os deputados es-
taduais, conseguimos na Lei salários melhores que os propostos pelo Conselho Universitário 
e mantivemos todo o espírito do texto aprovado em 2007, incluindo a criação da categoria 
de Professor Associado.

2. LEI SOBRE A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Em outubro de 2012 os docentes da UERJ tiveram uma conquista histórica: a dedicação exclusiva. 
Na posse do segundo mandato desta Reitoria, o Governador Sergio Cabral se comprometeu 

diante do público presente no Teatro Odylo Costa, Filho a enviar mensagem para a Assembleia 
Legislativa instituindo o regime de Dedicação Exclusiva para os docentes da UERJ.

A Dedicação Exclusiva era uma reivindicação de mais de 40 anos dos docentes da UERJ: Em 
2012, no primeiro ano do segundo mandato, os deputados estaduais aprovaram a LEI nº 6328 
e todos os docentes da nossa Universidade, caso assim optassem, poderiam ter sua exclusividade 
reconhecida pela UERJ.

Da mesma maneira que o nosso Plano de Carreira, a proposta aprovada foi maior que a sugerida 
pelo Conselho Universitário (Resolução Nº 04/2011). O Conselho Universitário sugeriu 62,5% 
sobre o salário base. A negociação com o governo e os deputados estaduais conquistou 65% sobre o 
salário base, sendo a maior DE proporcional de todas as universidades públicas do Brasil. 

O total de docentes no regime de dedicação exclusiva na UERJ (julho 2015) por categoria é o seguinte:

Categoria Docentes em dedicação exclusiva
Professor Auxiliar 34
Professor Assistente 174
Professor Adjunto 857
Professor Associado 510
Professor Titular 67
TOTAL 1.642

Fonte: SRH/UERJ

3.  LEI SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA 
TÉCNIC0-ADMINISTRATIVA DA UERJ

A Lei anterior (nº 4.796, de 29 de junho de 2006), havia gerado muitos problemas e confl itos 
na área técnica e administrativa, com várias distorções. A Reitoria, dentro da Lei, fez uma série 
de correções para diversas categorias profi ssionais: 1.547 servidores tiveram deferimento em suas 
reivindicações, mas, mesmo assim, a inconsistência do plano estabelecido naquela Lei impedia o 
reconhecimento justo e a organização efetiva do trabalho técnico e administrativo da UERJ.

Em uma ação conjunta entre o Sintuperj e a Reitoria, conseguimos reestruturar a carreira 
técnica e administrativa da UERJ e corrigir as distorções que a Lei anterior havia gerado. Foi um 
fato histórico e inédito, já que havia uma determinação governamental de não alterar qualquer 
plano de carreira com menos de 10 anos de vigência.

A atuação conjunta da Reitoria com o Sintuperj foi baseada na construção de uma pauta 
comum dos itens que considerávamos fundamentais. Na negociação com o governo e os 
deputados estaduais o Sintuperj apresentou emendas específi cas que contaram com o apoio 
da Reitoria.
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O Plano novo tem características de vanguarda na área de recursos humanos nos seguintes aspectos:

1) estrutura a promoção através da qualifi cação do servidor. Isto signifi ca um bem para a 
UERJ e para cada um dos servidores da nossa Instituição.

2) garantiu os mesmos direitos de auxílio que os docentes (o plano anterior não os garantia) e 
o direito à matrícula de dependentes no CAP.

3) estabeleceu a possibilidade de progressão em nível médio, mediante qualifi cação;

4) garantiu a autonomia da UERJ, que tem o poder de defi nição dos perfi s profi ssionais;

5) garantiu, através de emenda apresentada pelo Sintuperj, a jornada de 30 horas para a 
Enfermagem (reivindicação histórica da categoria).

Na implementação do Plano 2.990 apresentaram título mínimo de graduação e obtiveram 
o adicional de qualifi cação. Foram ainda realizadas 669 revisões de enquadramento com 
deferimento e 698 promoções imediatas.

4. INCREMENTO NAS DESPESAS DE PESSOAL
O aumento nas despesas de pessoal na UERJ foi substantivo nos últimos anos. Dois aspectos 

se destacam: o aumento real no período dos gastos de pessoal; e a substituição, (quase na inte-
gralidade) de contratos administrativos por efetivos concursados.

A tabela abaixo demonstra demonstra os valores das despesas de pessoal a partir dos dados 
da execução fi nanceira da UERJ. 

Ano Valor
2004 R$ 303.418.180,15
2005 R$ 304.590.687,00
2006 R$ 315.235.815,00
2007 R$ 406.887.775,00 *
TOTAL REITORIA ANTERIOR R$ 1.330.132.457,15
2008 R$ 372.041.818,00
2009 R$ 382.704.381,00
2010 R$ 485.582.411,00 
2011 R$ 552.577.453,00
TOTAL 1º mandato R$ 1.792.906.063,00
2012 R$ 621.814.166,00
2013 R$ 682.933.430,00
2014 R$ 843.420.776,00
2015 R$ 1.251.049.075,23  (estimativa)
TOTAL 2º mandato R$ 3.399.217.447,23

Fonte: DIPLAN/UERJ

* O aumento de despesas em 2007 teve aspecto sazonal e foi motivado pelo impacto inicial e restrito da implementação 
da Lei 4796.

É fundamental que toda a nossa comunidade compreenda o que signifi cou este aumento das 
despesas de pessoal em seus impactos e relevância. Para isso é imprescindível a realização de algu-
mas comparações que permitam o estabelecimento das relações necessárias para o juízo de valores. 
O gráfi co abaixo demonstra a real dimensão do incremento (aumento) das despesas de pessoal.

Incremento da despesa de pessoal por ano e por período de Reitoria

Diante dos dados de incremento de despesas de pessoal podemos afi rmar que:

A) O 1º MANDATO (2008-2011) TEVE UM AUMENTO DE GASTOS MAIOR DO QUE A MÉDIA DA 
REITORIA ANTERIOR
A Reitoria anterior teve uma média de gastos com pessoal de R$ 332.533.114,29 por ano. 
No primeiro mandato (2008-2011) o aumento de gasto com pessoal em relação à Reitoria 

anterior foi de R$ 462.773.605,85. 
Isto signifi ca que o aumento de gastos com pessoal do primeiro mandato foi maior que a 

média dos gastos com pessoal da Reitoria anterior. Também significa que este valor, 
R$ 462.773.605,85, equivale a 16,7 meses de gastos com pessoal da Reitoria anterior, ou 
um ano e quatro meses de salários.

Comparação entre a média de gastos com pessoal da reitoria 
anterior com o aumento de gastos de pessoal no 1º mandato

B) NO ÚLTIMO ANO DO 1º MANDATO (2011) OS GASTOS COM PESSOAL FORAM MAIORES QUE 
TODO O ORÇAMENTO DA UERJ NO INÍCIO DA REITORIA ANTERIOR (2004)
Todo o orçamento da UERJ em 2004 foi de R$ 507.173.328,09 – valor usado para cobrir 

todos os gastos da UERJ com salários, luz, manutenção predial, investimentos, etc.
Em 2011, último ano do primeiro mandato, somente os gastos com pessoal foram maiores 

que todo o orçamento de 2004: foram gastos R$ 552.577.453,00 com salários e outras des-
pesas de pessoal o que equivale a 89,63% de todo o orçamento da UERJ no último ano (2007) 
da Reitoria anterior.

Comparações entre todo o orçamento da UERJ de 2004 
e os gastos com pessoal em 2011

C) OS GASTOS COM PESSOAL NO ÚLTIMO ANO (2015) DO 2º MANDATO SÃO DUAS VEZES MAIORES 
QUE TODO O ORÇAMENTO DO ÚLTIMO ANO (2007) DA REITORIA ANTERIOR
Em 2015, as despesas estimadas com pessoal são de R$ 1.251.049.075,23. Isto equivale a 

2,02 vezes a todo o orçamento da UERJ do último ano da Reitoria anterior. 
Somente em 2015 o gasto com pessoal signifi ca 94,5% de todo o gasto com pessoal dos 

quatro anos somados da Reitoria anterior.
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Comparações entre o orçamento total da Reitoria anterior 
e os gastos de pessoal do ano de 2015 

D) DOBRAMOS O GASTO COM PESSOAL
No segundo mandato (2012-2015) aumentamos em 99% os gastos com pessoal em compara-

ção com o primeiro mandato (2008-2011) em 99%. Isto signifi ca que praticamente dobramos o 
gasto com pessoal. Em toda a história da UERJ é um fato único e inédito.

Comparações entre os gastos com pessoal no 1º mandato e no 2º mandato

5. A REITORIA QUE MAIS PROMOVEU CONCURSOS EM TODA A 
HISTÓRIA DA UERJ
Apenas em 1983 a UERJ instituiu os concursos públicos para docentes para o provimento 

de cargos (nos moldes atuais). Para os técnico-administrativos, isso ocorreu somente a partir de 
1988 (existiram concursos realizados nos moldes atuais antes, mas também outras e variadas 
formas de contratação. Somente a partir de 1988 a totalidade dos concursos para técnicos se-
guiu o modelo atual). Desde então, as Reitorias promoveram concursos públicos renovando ou 
ampliando o corpo docente e técnico de nossa Instituição.

Desde que os concursos públicos foram instituídos na UERJ, somos a Reitoria que mais 
promoveu concursos públicos em toda a nossa história.

Quando há uma determinada visão de Estado (muitas vezes hegemônica), que defi ne uma 
política de desvalorização do servidor público e de sua condição estatutária, outras formas de 
contratação são realizadas através de fundações, organizações sociais etc. 

A Reitoria da UERJ manteve uma fi rme posição de contratação e efetivação de servidores 
públicos através de concurso público. Consideramos que é desta maneira, através da composi-
ção de um quadro permanente via concursos públicos, que o órgão público cumpre melhor sua 
função. Demonstramos este posicionamento político na prática.

A) CORPO DOCENTE
A UERJ em 2015 tem o maior número de professores de toda a sua história. Em dezembro 

de 2015 seremos 2.930 docentes distribuídos nas Unidades Acadêmicas da Universidade. 
A Tabela a seguir demonstra a efetivação de docentes por ano e por período de Reitoria desde 

que os concursos públicos foram instituídos na UERJ em 1983. Foram 32 anos e oito Reitorias.

Número de efetivações de docentes por ano e por período de Reitorias (1983-2015)

Ano Efetivação de docentes

1983 42

Gestão 1984/1987 Total: 346

1984 74

1985 87

1986 73

1987 112

Gestão 1988/1991 Total: 212

1988 0

1989 68

1990 66

1991 78

Gestão 1992/1995 Total: 333

1992 62

1993 46

1994 105

1995 120

Gestão 1996/1999 Total: 560

1996 173

1997 140

1998 120

1999 127

Gestão 2000/2003 Total: 340

2000 86

2001 53

2002 125

2003 76

Gestão 2004/2007 Total: 221

2004 67

2005 86

2006 28

2007 40

Gestão 2008/2011 Total: 216

2008 47

2009 35

2010 94

2011 40

Gestão 2012/2015 Total: 1.127

2012 222

2013 85

2014 123

2015 542

2015 (Nomeações Previstas) 155

Fonte: SRH/UERJ

O gráfi co seguinte permite visualizar de maneira mais clara como foi o provimento (efetivação) 
de docentes por ano e por período de Reitoria, desde que os concursos públicos foram instituídos 
na UERJ em 1983.



PRESTANDO CONTAS • GESTÃO DE PESSOAS / 5

Provimentos docentes ( nº de professores efetivados)

Fonte: SRH/UERJ

A tabela a seguir demonstra os totais de provimentos (efetivações) de docentes por Reitoria.

Total de provimentos de docentes por Reitoria
Reitoria Provimentos (Efetivações)

1983 42
1984-1987 346
1988-1991 212
1992-1995 333
1996-1999 560
2000-2003 340
2004-2007 221
2008-2011 216
2012-2015 1.127

Estes dados nos permitem afi rmar alguns aspectos que confi rmam nossa decisão política de 
valorizar o corpo docente efetivo de nossa Universidade. Nossa Reitoria, nos dois mandatos, 
efetivou 1.343 docentes e isto signifi ca que:

1) Nos últimos 32 anos foram 3.397 professores efetivados através de concurso público na 
UERJ. A Reitoria, nos seus dois mandatos, efetivou 40% dos docentes em todos os 32 anos 
de existência de concurso público.

Efetivação de docentes

2) Durante os 25 anos antes do nosso primeiro mandato foram efetivados 2.054 professores. A Reitoria, 
nos seus dois mandatos, efetivou 65% de docentes de todas as Reitorias anteriores somadas.

Provimentos em %

3) A média de efetivação de docentes nos 25 anos de Reitorias anteriores foi de 82,16 pro-
fessores por ano. Nossa Reitoria teve uma média de efetivação de 167,88 docentes por 
ano. A Reitoria do período 1996-1999 teve uma média de 140 docentes por ano (a maior 
média das Reitorias anteriores). A média de efetivação de docentes na UERJ da nossa 
Reitoria é a MAIOR de toda a história de nossa Instituição.

Média de provimentos

O menor número de professores substitutos
No primeiro semestre de 2008 (inicio do primeiro mandato), a UERJ contava com a 

colaboração de 810 professores substitutos. No segundo semestre de 2015 a UERJ eram 
64 professores substitutos 

Professores substitutos

Fonte: (COPAD-DATAUERJ)

No início de 2008 a colaboração dos professores substitutos com o ensino de graduação 
correspondia a mais de 25% da carga horária aplicada. No fi nal de 2015 a colaboração dos 
professores substitutos com o ensino de graduação é equivalente a 2% da carga horária aplicada.

Podemos afi rmar que hoje o ensino de graduação da UERJ é na totalidade (o indicador 
estatístico de professores substitutos no ensino atualmente é irrelevante) ofertado por professores 
concursados e efetivos.

Nossa Reitoria tomou uma decisão política que mudou substan-
cialmente a realização de concursos públicos para docentes.

Decidimos que as vagas de docentes geradas por afastamento defi -
nitivo (aposentadorias, mortes e exonerações) pertenciam às Unidades 
Acadêmicas que tiveram esses professores afastados. 

Antes desta decisão, as vagas iam para um “fundo comum” e eram 
redistribuídas por toda a UERJ, o que permitia que a Unidade Aca-
dêmica que “perdesse” o professor não tivesse sua reposição. 

Nossa decisão impediu que vaga docente por afastamento defi nitivo 
fosse motivo para negociação política. 

Uma decisão política correta
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B) CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Somente a partir de 1988 os concursos para técnico-administrativos ocorreram como são re-

alizados hoje. Até então houve concursos de técnicos que seguiam o padrão atual, mas também 
houve outras formas de processo seletivo (concursos internos, entrevistas para o provimento de 
cargos dos técnico-administrativos e outras).

A tabela seguinte, considerada a partir de 1988, demonstra o provimento (efetivação) dos 
cargos de técnico-administrativos por ano e por período de reitoria.

Ano Efetivação de técnico-administrativos 
Gestão 1988/1991 Total: 493
1989 17
1990 90
1991 386
Gestão 1992/1995 Total: 1.471
1992 135
1993 128
1994 600
1995 608
Gestão 1996/1999 Total: 765
1996 117
1997 254
1998 197
1999 197
Gestão 2000/2003 Total: 389
2000 18
2001 44
2002 198
2003 129
Gestão 2004/2007 Total: 94
2004 52
2005 27
2006 8
2007 7
Gestão 2008/2011 Total: 835
2008 182
2009 73
2010 172
2011 408
Gestão 2012/2015 Total: 2.378
2012 418
2013 713
2014 871
2015 253
2015 (a tomar posse até o fi m do ano) 123

Fonte: SRH/UERJ

O gráfi co seguinte possibilita melhor visualização sobre o número de provimentos (efetivações) 
de servidores técnico-administrativos por período de Reitoria.

Provimentos

FONTE: SRH/UERJ

A análise dos dados nos permite tecer considerações e derivar sobre suas signifi cações. 
Nos dois mandatos, nossa Reitoria efetivou 3.213 servidores técnico-administrativos através 
de concursos públicos realizados. Aos fatos:

1) O total de efetivações de técnico-administrativos desde 1988, somando todos os provimen-
tos realizados por todas as Reitorias, foi de 3.212 servidores. Nos dois mandatos de nos-
sa Reitoria efetivamos 3.213 servidores técnico-administrativos via concursos públicos. 
Em oito anos efetivamos o mesmo número de técnico-administrativos que ocorreram 
durante os 20 anos anteriores.

Provimentos

Fonte: SRH/UERJ 

(A Reitoria atual signifi ca os dois mandatos somados)

2) O total de provimentos (efetivações) da Reitoria anterior (2004-2007) foi de 3,95% do 
total de provimentos (efetivações) do segundo mandato (2012-2015).

Provimentos %

3) O período de Reitoria (1992-1995) que teve o maior número de provimentos de técnico-
-administrativos (1.471 efetivações) equivale a 62% do total de provimentos realizados no 
2º mandato (2012-2015).

Podemos, diante dos dados, afi rmar que esta também foi uma Reitoria que mais efetivou 
servidores técnico-administrativos em toda a história da UERJ.

O menor número de contratos administrativos
A UERJ teve a colaboração de muitos técnicos e administrativos com contrato administrativo. 

Entretanto esta colaboração caracterizou uma forte distorção na estruturação do corpo técnico 
da nossa Universidade. 

A Tabela a seguir demonstra as contratações realizadas por ano e por período de Reitoria. 
Os dados estão relacionados ao período pós 1998, por inexistência de dados sistematizados de 
períodos anteriores.
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Contratos realizados por ano e por período de Reitoria 
Ano Efetivação de docentes

Gestão 1996/1999 Total: 575

1998 150

1999 425

Gestão 2000/2003 Total: 2.989

2000 534

2001 593

2002 1.088

2003 774

Gestão 2004/2007 Total: 4.011

2004 776

2005 1.253

2006 1.504

2007 478

Gestão 2008/2011 Total: 1.444

2008 537

2009 567

2010 197

2011 143

Gestão 2012/2015 Total: 0

2012 0

2013 0

2014 0

2015 0

O gráfi co abaixo demonstra a intensa redução dos contratos administrativos de servidores 
técnico-administrativos na nossa Reitoria.

 Contratos Realizados

Fonte: SRH/UERJ

Os contratos tinham duração variada e muitos dos servidores que colaboravam com a UERJ 
tinham renovações contratuais por várias vezes e anos.

É importante destacar

1) Nossa Reitoria foi a que menos contratou servidores sem concurso para colaborar com o 
funcionamento de nossa Universidade. No segundo mandato não contratamos servidor 
para colaborar com a UERJ.

2) Na Reitoria Anterior houve o provimento (efetivação) de 94 servidores técnico-adminis-
trativos por concurso e foram contratados 4.011 servidores sem processo seletivo público.

3) PODEMOS AFIRMAR QUE NOSSA REITORIA ESTABELECEU UM PROCESSO 
CLARO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR 
SERVIDORES EFETIVOS E CONCURSADOS.

C) APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO (HUPE)
A nossa política de instaurar na UERJ um quadro permanente de servidores foi também 

estendida ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, que reúne por cerca de 50% do total de 
servidores lotados na UERJ. 

As Unidades de Saúde da UERJ receberam 60% dos servidores efetivados em toda a 
Universidade, demonstrando uma clara prioridade em recuperar o efetivo de técnicos através 
de concurso público.

Efetivações em %

Fonte: SRH/UERJ

O gráfi co seguinte (2012 a 2015) demonstra a diminuição de contratos administrativos 
no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Os contratos em vigor não serão renovados e serão 
substituídos por servidores efetivos.

 Variação do quadro de pessoal do HUPE

Fonte: SRH/UERJ

6. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SRH
Houve uma ação direta e consequente com a fi nalidade de modernizar os procedimentos 

administrativos da Superintendência de Recursos Humanos (SRH) para que: os mecanismos de 
controle e transparência, exigência de órgão público, fossem aprimorados; o atendimento aos 
servidores fosse efi ciente e humanizado; garantir os direitos dos servidores da UERJ; permitir um 
ambiente de trabalho na SRH que favorecesse a atividade laboral e, por fi m, assumir plenamente 
a gestão de pessoas da UERJ. 

A) APRIMORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA
A melhoria dos processos nas organizações demanda aprimoramento da comunicação entre 

pessoas e setores. Com este objetivo foi revisto o fl uxo de informações na SRH, criado novos 
instrumentos e intensifi cado o uso de meios eletrônicos (site, email, redes sociais), estreitando-se 
a relação entre os servidores da UERJ e a administração universitária.

1) Identifi cação visual – Nova logomarca que identifi ca as ações relacionadas à SRH.

 A logomarca ressalta o aspecto humano da gestão de pessoal.
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2) Informativo #genteemfoco – De periodicidade trimestral, objetiva divulgar à comuni-
dade interna acontecimentos e ações relevantes e relacionadas às atividades desenvolvidas 
pela SRH. 

3) Site da SRH – Revisão, organização e atualização do site atual da SRH (www.srh.uerj.br). 
Um novo site está em fase de elaboração.

Layout do novo site da SRH:

4) Rede Social da SRH – ingresso da SRH nas redes sociais

B) REFORMAS DAS INSTALAÇÕES
Era imperativo reformar as instalações físicas da Superintendência de Recursos Humanos. 

Os servidores da SRH trabalhavam em condições inadequadas e mesmo que pela qualidade 
técnica de nossos profi ssionais a atividade não sofresse descontinuidade, a ambiência era um 
fator de prejuízo e de desumanização. Reformamos toda a SRH a partir de um projeto com 
consulta aos próprios servidores.

Houve também um investimento signifi cativo em equipamentos de informática (hardwares 
e softwares) e renovamos todos os equipamentos da SRH. O mobiliário novo foi adequado 
ergonomicamente às exigências do trabalho.
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C) SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP)
Iniciou-se o levantamento, a modelagem e o desenvolvimento de um sistema capaz de unifi car 

as informações relativas ao planejamento de pessoal, concurso, provimento e posse de servidores. O 
sistema abrange todos os processos relacionados à vida funcional do servidor até a sua aposentadoria.

As primeiras etapas mapeadas foram àquelas relacionadas ao processo de provimento de 
servidores técnico-administrativos: a partir do resultado do concurso público, análise de docu-
mentação, exames admissionais, convocação, análise de acumulação, nomeação e posse.

Este trabalho foi uma parceria entre SRH, DINFO, DAF e InovUERJ. Foram entregues 
pela DINFO, no fi nal de 2014, os módulos iniciais do sistema que se encontram em fase de 
homologação e ainda há a necessidade de criação das ferramentas automatizadas para controle 
e gestão nos serviços da SRH.

Solicitação On-Line (SOL)
Iniciamos o desenvolvimento no primeiro mandato (em parceira com a DINFO) do Ser-

vidor On-line (SOL), objeto de melhorias que permitirão aos servidores de qualquer Uni-
dade o acesso direto e remoto às suas informações funcionais e a solicitação de alterações 
cadastrais. A implementação deste sistema busca transparência e garantia do acesso à infor-
mação quanto aos dados registrados no Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos 
(SGRH). Estamos em fase fi nal de desenvolvimento e implementação deste sistema.

Sistema de Entrega de Declaração de IRPF (SED-IRPF)
Totalmente desenvolvido pela equipe da SRH (DETEC), foi implementado no primei-

ro semestre de 2015, trazendo comodidade para o servidor que precisa apresentar a decla-
ração anual de imposto de renda, garantindo a segurança de suas informações e otimizando 
o processo de trabalho na SRH. Outros fatores importantes foram a economia de papel e 
de espaço nos arquivos físicos, uma vez que as declarações fi cam armazenadas em meio di-
gital. Sua implementação também possibilitou alívio na estrutura de atendimento da SRH.

Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos 
(SIG-RH)

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG implantou para toda a 
administração estadual um novo sistema de gestão de recursos humanos, o SIG-RH, em 
agosto de 2014.

A implantação do SIG-RH gerou problemas de todas as ordens. A difi culdade principal 
é que quando há um sistema desenvolvido para todo o Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, 
específi ca em sua legislação interna, tem peculiaridades de carreira e complexidade que não 
são contempladas.

A equipe técnica da SRH resolveu a maior parte dos problemas. As questões de ordem 
prática e jurídica foram encaminhadas pelo Reitor e pela Superintendente, não foram poucas e 
geraram reuniões consecutivas e afi rmações permanentes da nossa autonomia.

Sistema de Leitura de Cartões
Visando a otimização do processo de apuração do resultado de concurso público, foi 

adquirido recentemente um software que permite a leitura informatizada de cartões-resposta 
preenchidos pelos candidatos dos concursos. Foi um passo fundamental para conferir maior 
celeridade ao processo, abreviando o tempo de provimento de vacância ou novas vagas.

Pretende-se ampliar o seu uso para outras funções dentro da SRH, como avaliações e demais 
instrumentos de coleta de dados.

D) RELAÇÕES COM O SERVIDOR
A gestão da SRH procurou estabelecer uma relação mais próxima com o servidor, aprimo-

rando o atendimento direto, com melhorias na infraestrutura e na capacitação dos servidores 
responsáveis por esse contato. Foram implementadas ações de comunicação interna, com vistas 
a formar uma identifi cação visual, informar sobre as realizações da SRH e interagir com a co-
munidade interna e externa através de meios digitais.

Atendimento
Para melhorar a comunicação direta com o servidor, o Serviço de Atendimento foi re-

organizado fi sicamente, com novos servidores efetivos que receberam treinamento especializado 
e aprimoramento quanto ao atendimento ao público em geral.

Média mensal de atendimentos por ano

Ano Nº atendimentos

2014 3.083

2015 3.774

Os processos de trabalho foram remodelados, sendo estabelecido o procedimento de agen-
damento para atendimento especializado quando necessária uma análise mais detalhada do 
pleito (cerca de 80 agendamentos/mês).

Humanização na SRH
Aprimoramos as ações de humanização para o corpo técnico da SRH, com o objetivo de 

gerar um ambiente saudável de trabalho, minimizando os efeitos das tensões próprias de um 
setor que exige rigor, atividade contínua e resolução de confl itos.

ATENDIMENTO

GINÁSTICA 
LABORAL 
NA SRH

DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTAÇÃO 
DE RECURSOS 
HUMANOS  
(DEARH)
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Visitas setoriais
Em consonância com uma visão moderna de administração de recursos humanos, que 

promove a aproximação com os componentes organizacionais, e visando o planejamento de 
pessoal, a Coordenação de Dimensionamento  realiza visitas setoriais, para conhecer equipes, 
atividades, ambientes e projetos.

Esta ação intensifi ca a relação entre as partes, favorecendo as parcerias. Nas visitas, a SRH 
identifi ca novos postos de trabalho e necessidade de pessoal, mapeando os recursos humanos da 
UERJ para fornecer análise técnica através de relatórios detalhados que auxiliam a tomada de 
decisões. Na mesma oportunidade, a  SRH orienta sobre os procedimentos para solicitação de 
pessoal, dentre outros assuntos.

Esta é uma atividade inovadora e desde sua implementação, em 2013, já foram visitados 
diversos setores da Universidade, detalhados a seguir.

Visitas realizadas

Arquivo Médico do HUPE

Centro de Estudo Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS)

Centro de Tratamento de Anomalias Craniofaciais (CTAC/PPC)

Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ)

Departamento Cultural (DECULT/SR3)

Departamento de Nutrição (DINUTRI/HUPE)

Divisão de Material (DMATE/DAF)

10 Unidades Acadêmicas (FAF, FCS, FEN, FFP, FAOC, ODO, FAT, ART, IESP, IGEOG)

Policlínica Piquet Carneiro (PPC)

Laboratórios da Coordenadoria de Serviços Técnicos HUPE

Unati

“Unidades fechadas” do HUPE ( como as de terapia intensiva e intermediárias)

Avaliação de estágio probatório
A avaliação de estágio probatório é prevista na Constituição Federal (Art. 41, parágrafo 4º) e 

na UERJ foi normatizada pelo AEDA 020/Reitoria/2009.
Ao entrar em exercício, o servidor estará no período de avaliação e treinamento do estágio 

probatório que tem duração de 36 meses, durante o qual sua aptidão e desenvolvimento das 
atribuições inerentes ao cargo serão objeto de avaliação. O Serviço de Avaliação e Análise de 
Cargos (SERAV), ligado ao DESEN, é responsável pela construção e atualização dos indica-
dores e do instrumento de avaliação e da implementação e controle, fornecendo orientação e 
treinamento a avaliadores e avaliados.

A avaliação de estágio probatório dos servidores da carreira técnico-administrativa é realizada 
em quatro etapas: levantamento de potencial e três avaliações periódicas que deverão ser entregues 
ao 13º mês, 23º mês e 33º mês de efetivo exercício, conforme a data de admissão do servidor. 
Cada avaliação periódica é realizada através de três documentos, “Auto-Avaliação”, “Avaliação Su-
perior” e “Avaliação Consensual”. O servidor que conseguir pontuação necessária conforme crité-
rios estabelecidos pela SRH adquire a estabilidade no 36º mês  de  efetivo exercício, caso contrário 
deverá ser exonerado, garantidos a ampla defesa e o contraditório no processo administrativo.

Na tabela abaixo, apresentamos o quantitativo de servidores em estágio probatório a cada 
ano, o número de servidores considerados aptos para a aquisição da estabilidade nos referidos 
anos, aqueles considerados inaptos através da avaliação especial de desempenho do estágio pro-
batório, o número de servidores exonerados através de processo administrativo por inaptidão 
no estágio probatório e os exonerados por inquérito administrativo por abandono de cargo.

Situação 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Servidores em estágio probatório 1444 2155 2887 2971 3766

Aptos p/estabilidade 131 263 452 342 1.188

Inaptos/ avaliação 0 4 3 2 9

Exoneração por inaptidão 0 2 3 1 6

Demissão p/ inquérito administrativo 0 0 1 0 1

O estágio probatório dura 36 meses. Os dados acima referem-se ao fi nal deste processo e é 
importante ressalvar alguns aspectos:

Do total de 1.204 servidores que cumpriram o estágio probatório, 
• 98,7% obtiveram a estabilidade
•  0,7% não tiveram a avaliação necessária e, com os recursos fi nais realizados, 0,4% das ava-

liações negativas foram mantidas e os servidores exonerados
• Um único servidor foi exonerado porque abandonou o emprego.

Apoio e acompanhamento do servidor
A SRH também é responsável pelo apoio e acompanhamento do servidor visando à qualida-

de de vida e à preservação da saúde e da segurança no trabalho. Neste sentido, foi criado através 
do AEDA 064/Reitoria/2014 o Serviço de Apoio e Acompanhamento do Servidor – SERAC, 
que atua nos casos de assédio moral, em assuntos disciplinares, na mediação de confl itos e na 
mobilidade funcional dos servidores.

O Serviço presta, ainda, apoio imediato aos servidores, orientando-os nas situações adversas 
em que se encontram, acompanhando-os nas situações de adaptação após a resolução de con-
fl itos e/ou de mobilidade funcional. A tabela seguinte demonstra os dados relativos ao atendi-
mento do SERAC, estrutura única e inovadora em nossa Universidade.

Atendimento QTDE

Assédio moral 6

Mobilidade funcional 102

Mediação de confl itos 27

Esclarecimentos gerais 20

Total 155

Base de Dados SRH, outubro de 2014 a julho de 2015

O DESSAÚDE é o departamento da SRH que tem como missão a promoção e preservação 
da saúde do trabalhador e a proteção das condições de segurança e do meio ambiente.

São realizados diversos tipos de atendimentos médicos: exames periódicos, exames admissio-
nais prévios, avaliações ocupacionais, exames sobre acidentes de trabalho, perícias e readapta-
ções funcionais. Além disso, existem os pronto-atendimentos aos participantes da comunidade 
UERJ, servidores e alunos.

As avaliações ocupacionais se referem aos exames admissionais e periódicos, sendo os pri-
meiros em maior quantitativo devido à grande entrada de novos servidores. Ainda pode haver 
avaliações ocupacionais não planejadas, realizadas por demanda dos servidores na ocorrência de 
queixa relacionada à saúde ou à segurança no setor.

As perícias são realizadas no DESSAÚDE para servidores com licença médica acima de três 
dias de afastamento. Nas licenças acima de 120 dias, a perícia é realizada pelo estado, fora do 
âmbito da UERJ.

As readaptações são avaliadas pela Comissão Interdisciplinar de Readaptação Funcional 
(CIRF), de caráter interdisciplinar no DESSAÚDE e são inicialmente de dois a quatro anos, 
podendo ser renovadas. Toda readaptação deve ser publicada no Diário Ofi cial do Estado do 
Rio de Janeiro.

Seguem os dados referentes aos atendimentos.

Atendimentos médicos
Motivo 2012 2013 2014 2015

Periódico 43 227 51 20

Admissional 663 913 958 561

Avaliação ocupacional não planejada - 5 5 -

Acidente de trabalho 28 31 28 5

Perícia 2.987 3.229 3.741 1.672

Readaptação 213 264 155 48

Total 3.934 4.669 4.938 2.306

VISITA À FAT EM 
RESENDE/RJ
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Pronto atendimento
Vínculo 2012 2013 2014 2015

Servidor 376 525 671 328

Sem matrícula 260 325 284 111

Aluno 57 100 101 29

Total 693 950 1.056 468

Base de Dados SRH, maio de 2015

Também são realizadas ações preventivas, como campanhas de vacinação, nas quais o servidor 
pode regularizar sua situação e tomar as vacinas no próprio DESSAÚDE. Todas  as  campanhas  de  
vacinação  feitas pelo  estado  também  são  estendidas ao servidor da UERJ através do DESSAÚDE.

O Programa de Acolhimento ao Tabagista, que consiste no apoio multidisciplinar (psicólo-
gos, assistentes social, médicos e profi ssionais de enfermagem) também é oferecido ao servidor 
que deseja se livrar do hábito de fumar.

Em relação à segurança no trabalho, o DESSAÚDE também realiza levantamento das con-
dições de trabalho na UERJ, acompanhamento e participação em atividades, manutenção dos 
equipamentos de combate a incêndio, acidentes de trabalho, entre outros.

E) CAPACITAÇÃO
A capacitação na SRH tem como objetivo principal desenvolver e promover processos de 

aprendizagem, visando à capacitação, treinamento e desenvolvimento dos seus servidores a fi m 
de obter maior efi ciência, qualidade dos serviços, criatividade e inovação.

Para viabilizar suas ações, o Serviço de Capacitação – SECAP possui três formatos: Capaci-
tação Interna, Capacitação Externa e Programa de Capacitação de Servidor Técnico-Adminis-
trativo (PROCASE).

Cabe ressaltar que essas ações estarão associadas, a partir de 2016, às exigências da Lei 
6701/2014.

Capacitação interna
A Capacitação interna está voltada para o atendimento da demanda oriunda do levanta-

mento de necessidades de capacitação realizado durante o estágio probatório, bem como o 
atendimento da demanda espontânea (solicitações dos servidores), das exigências legais e das 
necessidades dos diversos setores.

Nesse formato existem: Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA), Programa de 
Capacitação dos Agentes de Segurança Universitários (em atendimento ao AEDA 066/Rei-
toria/2009) e o Ambiente-se (evento de recepção aos novos servidores). As demais ações são 
palestras e cursos organizados de acordo com a demanda.

Capacitação interna
Situação 2012 2013 2014 2015

Inscritos 1.484 2.176 1.704 458

Concluintes 1.087 1.706 1.423 419

Base de Dados SRH, abril de 2015

Programa de Preparação para aposentadoria (PPA)
Auxilio aos servidores da UERJ na refl exão, planejamento e construção dessa nova etapa, a partir 

da abordagem de diversos temas relacionados aos aspectos psicológicos e sociais, biológicos, fi nancei-
ros e legislativos, possibilitando assim a ressignifi cação da aposentadoria pelos participantes. Podem 
ser formadas mais  de uma turma de PPA no decorrer do ano. Seguem os dados sobre o PPA:

Programa de Preparação para Aposentadoria
Situação 2012 2013 2014

Inscritos 25 13 23

Concluintes 14 8 13

Ambiente-se
Tem como objetivos a recepção e a integração dos novos servidores à Instituição. Em um 

dia são apresentados aos novos servidores os seus direitos e deveres, as regras do estágio proba-
tório, as informações sobre previdência complementar, a apresentação dos planos de carreira 
docente e técnico-administrativa e a exposição do ambiente virtual de aprendizagem desti-
nado aos docentes. As palestras são feitas pelos servidores diretamente envolvidos nas respec-
tivas áreas e, no caso da previdência complementar, os palestrantes são ligados ao RJPREV.

Ambiente-se
Situação 2012 2013 2014 2015

Convocados 721 853 1.031 458

Participantes 639 803 941 419

Programa de Capacitação Especial dos Agentes Universitários de 
Segurança

O Programa instituído pelo Decreto 42.122, de 16 de novembro de 2009, tem como 
objetivo geral aprimorar a atuação dos agentes de segurança em prol da excelência na 
prestação de serviços para a comunidade da UERJ, visando capacitá-los no atendimento 
de um modo geral e para o enfrentamento de eventuais adversidades no cotidiano do traba-
lho. Diversos temas foram tratados: prevenção de suicídios, prevenção e segurança contra 
incêndios; respeito às diferenças de opção sexual e ação contra a homofobia e segurança 
preventiva.

Programa de Capacitação Especial dos Agentes Universitários de Segurança
Situação 2013 2014

Inscritos 104 106

Concluintes 85 92

Base de Dados SRH, abril de 2015 (curso em fase de inscrição 2015)

Capacitação externa
Solicitada pelo servidor, a capacitação externa caracteriza-se por ser realizada em outra 

instituição, com investimento da UERJ, fi nanceiro ou em liberação do trabalho. Tem como 
um dos critérios de deferimento a relação direta do cargo do servidor com o conteúdo a ser 
desenvolvido.

Capacitação externa
Situação 2012 2013 2014 2015

Solicitações 60 68 57 16

Deferimentos 50 57 25 1

PROCASE
O Programa de Capacitação de Servidor Técnico-Administrativo objetiva implementar o 

aperfeiçoamento e a especialização dos servidores integrantes da carreira técnico-administrativa, 
a partir do afastamento para capacitação nas seguintes modalidades: aperfeiçoamento, especia-
lização, mestrado e doutorado.

PROCASE
Situação 2012 2013 2014 2015
Solicitações 11 14 16 7
Deferimentos 11 14 13 5

Base de dados SRH, abril de 2015

A capacitação na SRH tem como objetivo 
principal desenvolver e promover processos 
de aprendizagem, visando o treinamento e 
desenvolvimento dos seus servidores a fi m 

de obter maior efi ciência, qualidade dos 
serviços, criatividade e inovação
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Publicação Institucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SE MUITO FOI FEITO, AINDA HÁ MUITO A FAZER
Zeferino Vaz, criador da Universidade de Campinas (UNICAMP), 

perguntado sobre como estruturar uma Universidade afirmou: 
“Uma universidade precisava primeiro de homens, segundo de ho-
mens, terceiro de homens, depois bibliotecas, depois equipamentos e 
finalmente edifícios”.

Nossa gestão da política de recursos humanos seguiu as orientações desse 
educador e agiu para que mulheres e homens fossem os pilares da nossa es-
trutura como universidade pública.

Mulheres e homens docentes que ingressaram na UERJ, em um mo-
mento de crescimento e afi rmação da nossa qualidade. Mulheres e ho-
mens técnico-administrativos que, rompendo a concepção reacionária 
de atividade meio, vieram colaborar para o crescimento acadêmico de 
nossa Instituição.

Fomos a Reitoria que mais fez concursos públicos em toda a história 
da UERJ. 

Fomos a Reitoria que reduziu de forma drástica os contratos admi-
nistrativos, concedendo aos efetivados em concurso público o dever de 
conduzir e administrar esta Universidade.

Fomos a Reitoria que mais apoiou o Hospital Universitário Pedro Ernesto.
Modernizamos nossas práticas, reformamos o ambiente físico, equipa-

mos e criamos as condições para o melhor atendimento da nossa função 
pública e dos nossos servidores.

Não vacilamos no respeito aos direitos corporativos e humanos. Pro-
movemos servidores e respeitamos as diferenças.

No primeiro mandato adotamos como lema “Reconstruir a UERJ”. Não 
íamos muito bem naqueles tempos, mas invertemos a curva descendente e 
crescemos. Nossa UERJ foi reconstruída pela trabalho de todos - servidores, 
estudantes e o nosso.

No segundo mandato, quando fomos reconduzidos à Reitoria da UERJ, 
nosso lema foi “Responsabilidade”. Assim cumprimos, sendo responsáveis 
com a UERJ, conduzindo-a para outro patamar em recursos humanos.

Há muito o que fazer. Uma Universidade não é uma obra pronta e 
acabada e está sujeita ao desígnios do tempo, das novas e antigas neces-
sidades, e do futuro.

Estamos saindo da administração universitária após oito anos. Que a 
próxima Reitoria faça crescer qualitativamente nossa UERJ e melhore os 
indicadores que deixamos. Nosso compromisso é com a nossa Universi-
dade. Que os homens e as mulheres efetivadas através de concurso públi-
co que hoje compõem a quase totalidade de nossa Instituição promovam 
ações para nosso crescimento acadêmico e institucional. 

Prof. Ricardo Vieiralves

7. RESPEITO ÀS PESSOAS E AO BEM PÚBLICO
Nossa Reitoria teve uma postura ética clara e fi rme no respeito às pessoas e ao bem público. 

Diversas medidas foram tomadas e muitas ações foram realizadas para garantir no ambiente uni-
versitário um espaço de respeito e de boa convivências. Em respeito ao bem público decidimos:

1) Formalizar os processos administrativos, com registro dos atos praticados, evidenciando 
a autoridade competente e a fundamentação legal, respeitando-se princípios básicos 
como legalidade, impessoalidade, transparência e formalismo, viabilizando o controle 
administrativo pela própria instituição e por órgãos externos. Com isto inibimos a 
informalidade, ato deletério que constitui ações cartoriais e tráfi cos de infl uência.

2) Emitir o Ato Executivo 47/2009 que proíbe o nepotismo nos contratos adminis-
trativos da UERJ. Somente a UERJ assim o fez, entre todas as Universidades brasi-
leiras. Por conta deste Ato foram exonerados 146 pessoas que  possuíam vínculos de 
parentesco com servidores da UERJ.

3) Conferir total transparência aos atos administrativos do Reitor, editados em Atos 
Executivos e disponíveis para o público. Inibimos decisões exclusivas em processo, 
ou ordens indiretas

4) Manter e ampliar a base de dados da UERJ à disposição pública. É importante res-
salvar que a Reitoria anterior (2004-2007) deixou de publicar o mais importante 
documento de informação pública da UERJ, o DataUERJ, provocando um hiato 
de quatro anos.  A atividade docente por professor está disponível à consulta pública 
no Portal UERJ, com toda a base de dados da administração universitária.

5) Criar mecanismo de controle necessários para o cumprimento das exigências estabe-
lecidas pela legislação da UERJ, do estado do Rio de janeiro e do Brasil. Um exem-
plo claro é a obrigação estabelecida em Ato para o professor que está em regime de 
dedicação exclusiva apresentar sua declaração anual de Imposto de Renda. Com este 
mecanismo podemos afi rmar à sociedade fl uminense que não há fraude na dedicação 
exclusiva da UERJ, pelo controle exercido e pela consciência cívica dos docentes.

Em respeito às pessoas, decidimos que:

1) Era um dever público reconhecer os direitos da comunidade LGBT, por isto fomos a 
primeira universidade do Brasil a reconhecer formalmente o nome social de travestis, 
transexuais e transgêneros e a conceder licença-gala para casamentos de homossexuais. 

2) Também deveríamos reconhecer o direito de licença-gala para uniões estáveis heterossexuais 
ou homossexuais. Muitos são os arranjos familiares e esta decisão já se encontra em vigor.

3) A promoção de rigor e celeridade às denúncias de assédio, de qualquer natureza, era 
um dever impositivo. O assédio, de qualquer ordem, é um ato abominável e nossa 
Reitoria não tergiversou no combate a esta ação imoral.

4) Somos obrigados a criar todas as condições para a cordialidade e a boa convivência no 
ambiente universitário e que para tal promovemos capacitações e geramos no âmbito 
da administração as condições para atos de recurso, fundamentais para a boa decisão 
e para o bom funcionamento de nossa Universidade.

5) A todo instante deveríamos nos posicionar contra todo o tipo de discriminação 
por racismo, sexismo, homofobia, antissemitismo e qualquer outra violação de 
direitos humanos. Assim foi feito em declarações internas em todas as instâncias 
e em documentos universitários. Também fi zemos declarações continuas na mídia 
contra atos e posturas que ferissem quaisquer destes direitos. Sofremos profundas 
críticas de setores conservadores da sociedade por estas posturas. Consideramos, 
pela trágica história humana, que é preciso falar sempre desses temas e combater 
sem trégua os preconceitos e a discriminação.
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PELA PRIMEIRA VEZ A UERJ TEM UMA LEI SOBRE A 
CARREIRA DOCENTE (LEI Nº 5343 de 08 de dezembro de 2008)
No dia 8 de dezembro de 2008 os docentes da UERJ obtiveram 
pela primeira vez na história da nossa Universidade uma Lei que 
regulou a carreira docente. 

OS DOCENTES DA UERJ TEM DIREITO POR LEI À DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA (LEI Nº 6328, de 02 de outubro de 2012)
Em outubro de 2012 os docentes da UERJ tiveram uma conquista 
histórica: a DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA TÉCNIC0-ADMINISTRATIVA 
DA UERJ (LEI 6701/2014, de 11 de março de 2014)
Em 11 de março de 2014, através da Lei nº 6701, a Assembleia 
Legislativa aprovou a reestruturação da carreira técnica e adminis-
trativa da UERJ. 

ESTA FOI A REITORIA QUE MAIS PROMOVEU 
CONCURSOS EM TODA A HISTÓRIA DA UERJ

PROMOÇÕES, CAPACITAÇÕES, 
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. 
RESPEITO ÀS PESSOAS E AO 
BEM PÚBLICO

(Cumprindo o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal) 

De 2008 a 2015 desenvolvemos uma polí-
tica bem definida de recursos humanos. Nos-
sos pressupostos se basearam em alguns eixos 
fundamentais: investir efetivamente no corpo 
técnico e docente de nossa Instituição; estabe-
lecer marcos legais para as carreiras docente e 
técnico-administrativa; modernizar administra-
tivamente a Superintendência de Recursos Hu-
manos e todos os órgãos da UERJ que tratam de 
pessoal; definir estratégias claras de melhoria na 
relação com os componentes organizacionais e 
nas condições de atendimento ao servidor e de 
trabalho.

Em 2007, a UERJ encontrava-se em uma si-
tuação de inversão de sua estrutura de Recursos 
Humanos. Havia uma política de contratação 
de colaboradores por contrato e uma redução 
da efetivação através de concursos públicos de 
servidores. 

Invertemos essa curva, que considerávamos 
descendente, conseguimos assegurar em Lei as 
normas e estruturação de nossa carreira, demos 
passos significativos na modernização da SRH e 
implementamos políticas inovadoras em Recur-
sos Humanos na nossa Universidade.

Dois Superintendentes conduziram este pro-
cesso: Sérgio Marques, enfermeiro do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto e professor da Fa-
culdade de Enfermagem, e Elaine Lúcio Pereira, 
advogada e procuradora da UERJ.

Estamos agora PRESTANDO CONTAS sobre 
o que foi realizado na área de recursos humanos 
nos dois mandatos da nossa Reitoria (2008-2015).

Gestão de Pessoas
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PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS E FORMAÇÃO DE  
RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS
Nos últimos anos a UERJ atingiu maturidade sólida na pós-graduação 
e pesquisa, o que a colocou como uma das grandes universidades 
do país. A UERJ tem potencial e vontade política para isso. 

MAIS E MELHORES CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
O crescimento da pós-graduação signifi cou para nossa Universidade 
um reconhecimento público da sua qualidade. 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
O Programa de Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia — PITT, criado para estimular e viabilizar a prote-
ção do conhecimento produzido na UERJ, iniciou um trabalho 
educativo sobre propriedade intelectual e cadastrou potenciais 
usuários do Programa. 

COLABORAÇÃO INTERNACIONAL
Uma pós-graduação de qualidade exige frequentes relações de 
cooperação com o exterior.  Para estimular esse tipo de intercâmbio,  o  
Departamento de Cooperação Internacional foi estruturado e vários 
novos convênios internacionais assinados. 

Crescemos em quantidade e qualidade na oferta 
de cursos de mestrado e doutorado e, de maneira 
equânime, derivados de uma política de crescer toda 
a UERJ e não apenas uma ou outra área.

Conquistamos nosso programa de excelência  (Pro-
ciência) em Lei. Avançamos na produção acadêmica 
de maneira exponencial. Aumentamos o número de 
nossos estudantes, disputamos editais em agências de 
fomento e conseguimos muitos recursos para o de-
senvolvimento de nossas atividades. Aumentamos 
nossas notas de avaliação junto à Capes.

Esta UERJ que surpreende, que é corajosa e ativa, 
transformou-se também em um dos mais importan-
tes centros de excelência acadêmica do Brasil, com o 
desenvolvimento de pesquisas de ponta em todas as 
áreas e com Programas de Pós-graduação potentes.

MAIS PROJETOS FINANCIADOS 
POR AGÊNCIAS DE FOMENTO

MAIS ATIVIDADES DE PESQUISA 
EM OUTROS CAMPI

Pesquisa, Ciência e 
Pós-Graduação

(Cumprindo o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal) 
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1. A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

CRESCIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO
Em 1974 a UERJ possuía quatro cursos de Mestrado. Em 2007, último ano da Reitoria 

anterior, a UERJ possuía 41 Programas de Pós-graduação stricto sensu, sendo 23 cursos de 
Doutorado.

Em 2015 a UERJ possui 61 Programas de Pós-graduação, com 43 cursos de Doutorado.

Número de cursos

O crescimento da pós-graduação na UERJ signifi cou para nossa Universidade um reconhe-
cimento público da nossa qualidade. A análise desses dados nos permite concluir que:

1) Houve um aumento total de 50% no número de Programas de Pós-graduação stricto 
sensu da UERJ em relação à Reitoria anterior. Foram criados mais 20 Programas de 
Pós-graduação.

2) Ainda mais relevante foi o fato de que o número de doutorados praticamente do-
brou, passando de 23 para 43 cursos, o que demonstra a maturidade da pós-gra-
duação e da pesquisa na Universidade. Entre 2011 e 2015, o incremento foi de 30 
para 43 cursos.

3) O aumento no número de mestrados profi ssionalizantes é signifi cativo. Em 2007, último 
ano da Reitoria anterior, possuíamos um programa desse tipo e, em 2015, dez mestrados 
profi ssionalizantes. O aumento deste tipo de Programa demonstra o desenvolvimento de 
interfaces sociais da UERJ com o setor público e com áreas fundamentais para o crescimen-
to do estado do Rio de Janeiro.

CRESCIMENTO EQUÂNIME
O gráfi co a seguir demonstra que na nossa Reitoria houve uma melhor distribuição dos Pro-

gramas de Pós-graduação pelas áreas, evidenciando que promovemos ações políticas equânimes 
entre as diferentes Unidades Acadêmicas e áreas de conhecimento.

Número de programas por Centro

LINHAS CLARAS DE ATUAÇÃO 
A Sub-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (SR-2) é a responsável pelas 

diretrizes políticas e pelo macrogerenciamento das atividades de pesquisa e 
pós-graduação na UERJ.

A meta principal da nossa ação foi estimular o crescimento da pesquisa e 
da pós-graduação consolidando Programas e expandindo para novas áreas. 
Desenhamos uma estratégia que permitisse identificar as áreas prioritárias, 
pontos sensíveis e Unidades com maior potencial, visando a implementação 
de uma política de ação capaz de viabilizar um crescimento planejado e com 
possibilidade de gerar resultados.  

 Foram estabelecidas medidas de ação; revistos, criados, discutidos e acor-
dados critérios de acompanhamento e avaliação dos diversos Programas e 
estabelecidas normas para concessão de auxílios e bolsas que, aplicados, ga-
rantiram a transparência e uma permanente correção de rumos das decisões 
que foram sendo tomadas pela Sub-Reitoria. Ferramenta fundamental para 
essa transparência foi a divulgação dos critérios estabelecidos na página da 
SR-2 na internet.

Apoiamos os pesquisadores para a apresentação de projetos nas agências 
de fomento. Conseguimos tanto na CAPES quanto no CNPq melhorar os 
recursos destinados a bolsas, pesquisa e auxílios.  No estado do Rio de Janeiro 
negociamos melhores condições e a Faperj aportou novos editais para o aten-
dimento exclusivo das universidades estaduais. 

Outro resultado positivo dessa estratégia com as agências de fomento, faci-
litada e apoiada pelo crescimento do potencial da pós-graduação na Universi-
dade, se reflete no aumento do número de bolsas institucionais stricto sensu e 
de iniciação científica destinadas à UERJ. 

Esses esforços, que expressam o potencial da universidade e de seus do-
centes, viabilizaram um crescimento expressivo da pesquisa, a ampliação e 
a consolidação de seu sistema de pós-graduação.  Os cursos de mestrado e 
doutorado experimentaram um avanço significativo, quantitativa e qualita-
tivamente. Melhoraram seus conceitos junto à CAPES e se ampliaram para 
outras áreas:  novos cursos  foram criados nesse período, o que corresponde a 
um crescimento de aproximadamente 50% em relação a 2007.

O número de grupos de pesquisa foi ampliado com muitos certificados 
e consolidados neste período. Houve um substancial aumento na produção 
docente qualificada declarada no Banco de Produção Científica (BPC).  

Uma pós-graduação de qualidade exige frequentes relações de cooperação com o 
exterior.  Para estimular esse tipo de intercâmbio, foi estruturado o Departamento 
de Cooperação Internacional e novos convênios internacionais assinados. 

Merece destaque especial o Centro de Estudos e Desenvolvimento Sus-
tentável (CEADS), localizado em Ilha Grande. Com investimentos de 
infraestrutura, as ações na Ilha Grande, antes restritas, foram agregadas de 
maneira qualitativa às área de extensão e cultura. 

O Programa de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia -  
PITT criado para estimular e viabilizar a proteção do conhecimento produ-
zido na UERJ, iniciou um trabalho educativo sobre propriedade intelectual e 
cadastrou potenciais usuários do Programa, dando origem ao novo departa-
mento da SR-2, o INOVUERJ criado em 2012.

Nos últimos anos a Universidade atingiu maturidade na pós-graduação e 
na pesquisa, capaz de colocá-la como uma das grandes Universidades do país. 
A UERJ tem potencial e vontade política para tanto. 

Profa. Monica Heilbron 
Sub-Reitora de Pós-graduação e Pesquisa (2008-2015)
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CURSOS MAIS QUALIFICADOS
Desenvolvemos uma política efi ciente de apoiar as qualifi cações dos cursos de pós-gradua-

ção, fato comprovado na avaliação trienal da Capes fi nalizada em 2013. 
A curva é ascendente em todos os conceitos, destacando-se que o número de cursos de exce-

lência notas 6 e 7 mais do que dobrou (de três para sete). De nenhum curso 7, a Universidade passou a 
ter três na última avaliação. O incremento de cursos 5 foi de 50%, o que coloca a UERJ entre as grandes 
universidades do país. Importante destacar que os cursos 3 são em sua maioria novos, recém criados e, 
por isso, ainda não avaliados em seu  funcionamento. O procedimento comum da Capes como agência 
de avaliação tem sido aprovar a maioria cursos novos com conceito 3.

Notas Capes

AUMENTO DE MATRÍCULA
Temos atualmente 4.173 estudantes de pós-graduação matriculados. Em 2007, último ano 

da Reitoria anterior, tínhamos 2.642 estudantes matriculados, o que representa um aumento 
da ordem de 60%.

Destacamos o incremento dos estudantes de doutorado, mais que dobrando em número 
de matrículas. Em 2007 eram 927 doutorandos e em 2015 são 2.018 matriculados, aumento 
distribuído por todas as Unidades Acadêmicas e em todas as áreas.

Número de alunos por Centro Setorial

Em relação aos cursos de Pós-graduação stricto sensu podemos afi rmar que: 

1) Houve uma aumento signifi cativo dos Programas de Pós-graduação nos últimos oito anos. 
Este aumento foi proporcionalmente maior do que o ocorrido em períodos anteriores.

2) Houve também um incremento na qualidade dos Programas de Pós-graduação nos últimos 
anos. Pela primeira vez em toda a nossa história temos MUITOS PROGRAMAS DE EX-
CELÊNCIA.

3) A distribuição deste crescimento, em quantidade e qualidade, foi equânime em todos os cen-
tros setoriais e em todas as áreas. Se no passado algumas áreas foram privilegiadas, na nossa 
Reitoria atuamos de maneira uniforme para fazer crescer toda a pós-graduação da UERJ. 

2. A PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Os cursos de especialização têm uma oferta sazonal. Alguns mantêm-se por anos e outros, 

em função da demanda, são ofertados de modo não contínuo. 
Os dados abaixo informam o número de cursos oferecidos durante os 8 anos e o número 

total de alunos atendidos. Como se pode verifi car, o crescimento em número de alunos atendi-
dos é substantivo a partir do ano de 2008, indicando a atenção dada à especialização durante os 
oito anos de gestão. A distribuição por Centro Setorial mostra que a ampliação se dá em todas 
as áreas de conhecimento.

Número de alunos cursos lato sensu

Número de alunos lato sensu por Centro Setorial

Número de cursos lato sensu oferecidos

Em 2007 a UERJ sofreu um incêndio que destruiu a Sub-Reitoria 
de Pós-graduação e Pesquisa. Salas e equipamentos foram queimados 
e muitos arquivos e processos perdidos. Foram praticamente dois anos 
para recuperar a infraestrutura física e a base de dados

Os processos tiveram que ser recompostos e enviados ao Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão para aprovação. Alguns pro-
cessos não foram encaminhados: era quase uma centena de cursos, 
muitos em funcionamento sem deliberação de autorização. Refi zemos 
todos os processos e constituímos os inexistentes e com a colaboração do 
CSEPE resolvemos toda a legalidade. Processos judiciais já estavam 
inclusive em curso.
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 Desenvolvemos ações efetivas junto aos cursos de especialização que apresentavam baixa de-
manda, promovendo e estimulando refl exões sobre os motivos que os levavam a esta situação. 

Muitos destes cursos foram reformulados, conforme o gráfi co a seguir demonstra, e outros 
foram criados baseados em um estudo prévio de demanda para a especialização. Esta política 
criou uma tendência objetiva de evitar a extinção dos cursos de especialização e possibilitou o 
estabelecimento de uma forte sinergia com a atividade profi ssional desenvolvida na sociedade. 

 Estimulamos também que os cursos de especialização fossem realizados em parceria com 
outras instituições, com o objetivo de qualifi car a demanda e instituir maior proximidade da 
UERJ com o mundo do trabalho.

Cursos novos e reformulados

3. PROCIÊNCIA
O Programa de Incentivo à Produção Científica, Técnica e Artística – Prociência foi  

instituído na UERJ em 1995, com o objetivo de fixação e de estímulo aos docentes da 
UERJ com elevada produção científica.

Desde que o Programa foi criado, a Universidade passou a contar com um número 
cada vez maior de docentes com doutorado, tendo como consequência direta o aumento 
da participação da UERJ em eventos, atividades e ações acadêmico-científicas. 

Nossa Universidade está consolidada como um grande centro de ensino, pesquisa 
e extensão.  As avaliações feitas por agências e publicações (mesmo com críticas a seus 
critérios e indicadores) nos colocam em 8ª posição. Em nossa Reitoria passamos também 
a figurar entre as melhores universidades da América Latina e fomos pela primeira vez 
inscritos entre as melhores do mundo.

A SR-2 veio ao longo dos anos aprimorando o processo seletivo do Prociência. Os 
procedimentos foram aprimorados em 2009 e 2011. Houve um trabalho intenso realiza-
do em colaboração com os membros do Conselho Consultivo da Sub-reitoria. Todas as 
alterações foram previamente simuladas, garantindo-se maior inclusão sem prejuízo do 
mérito. Com base nesse trabalho, foi aprovada uma nova Deliberação (056/2010) que 
regulamentou o processo seletivo de 2011. 

Em 2013, com o intuito de fazer frente aos novos desafios colocados, assim como 
adequar o Programa às demandas da UERJ, houve uma nova reformulação do processo 
seletivo tendo sempre como norteador a manutenção do equilíbrio entre os Centros e a 
qualidade da pesquisa da Universidade. 

Tomamos uma decisão estratégica fundamental: retiramos do Prociência a “reserva” 
de bolsas por área. Nossa ação equânime havia produzido resultados, e não encontráva-
mos mais diferenças radicais entre as áreas de conhecimento. A UERJ cresceu de manei-
ra igual em todas as áreas de conhecimento.

AUMENTO NO NÚMERO DE BOLSAS
Houve um incremento de 26% no número de bolsas em relação ao ano de 2008. E 

esse não foi um processo simples. Para o aumento do número de bolsas é preciso negociar 
com a Faperj, que destina parte de seu orçamento para o financiamento do Prociência. 

 Apesar do impacto do Prociência no orçamento da Faperj significar aproximadamen-
te 5% do total da agência, estar vinculado a uma universidade estadual (responsabilidade 
do Estado do Rio de Janeiro e de seus órgãos vinculados) e produzir resultados potentes 
para a pesquisa e a pós-graduação no Estado do Rio de Janeiro, a negociação com a Fa-
perj para o aumento do número de bolsas sempre foi complexa.

Nas nossas análises, e com a concordância  dos conselhos acadêmicos da UERJ, consi-
deramos que há necessidade de um aumento de pelo menos 150 bolsas novas para futuros 
pesquisadores Procientistas. 

A tabela seguinte apresenta o crescimento no número de bolsas do Prociência em 
nossa Reitoria.

Número de bolsas do Programa Prociência
Ano Quantidade de Bolsas
2008 392
2009 392

2010 392
2011 411
2012 411
2013 411
2014 457
2015 491

O próximo gráfi co demonstra a evolução do número de bolsas do Prociência por ano e por 
período de Reitoria, desde 2000.

Nº de Bolsas

O gráfi co seguinte demonstra a variação em % do aumento do número de bolsas por 
período de Reitoria.

Aumento de bolsas em %

Durante todos estes anos de funcionamento do Prociência houve 
momentos em que o Programa correu risco no seu fi nanciamento e 
manutenção. Como é um Programa EXCLUSIVO da UERJ e se 
sustenta no orçamento da Faperj, há disputas sobre recursos, especial-
mente em tempos difíceis.

Nossa Reitoria garantiu o Programa Prociência em Lei. A 
Lei 5343, da carreira docente na UERJ, afi rma em seu artigo 16: 
“O programa de Bolsa de Produtividade, com dedicação exclusiva, 
denominado Prociência fi ca mantido, com os critérios de produtivi-
dade estabelecidos pela UERJ.”

A partir desta Lei o Prociência não poderá mais ser desfeito.
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4. PROFESSOR VISITANTE 
Com objetivo de incentivar a produtividade nas diferentes áreas do conhecimento, o Pro-

grama de Professor Visitante permitiu a colaboração de recursos humanos de alto nível, capazes 
de prestar real contribuição à Universidade, com refl exos nas atividades de pesquisa, extensão e 
ensino, prioritariamente na Pós-graduação, além de fortalecer as bases para captação de recur-
sos externos, que exigem titulação e reconhecimento científi co do corpo de pesquisadores que 
solicita fi nanciamento. 

Até 2009 todos os docentes eram admitidos por meio de contrato administrativo. A partir 
de 2010, a forma de admissão do professor visitante passou a ser por meio de concessão de 
bolsa. Assim, a contratação de professores estrangeiros fi cou menos burocrática e  mais ágil.

A partir da edição do Ato Executivo 005/2010 passou-se a admitir bolsistas de longa e curta 
duração, classifi cados em três níveis.

 As bolsas de curta duração tinham como principal objetivo, permitir, preferencialmente a 
vinda de professores estrangeiros ou nacionais de outros estados com grande experiência em 
suas respectivas áreas de atuação, com a fi nalidade de fomentar um grupo de pesquisa ou criar 
massa crítica necessária para o desenvolvimento de atividades de pesquisa de ponta. 

Em 2013, foi editado um novo AEDA (040/2013) pelo qual foi criada a categoria de pes-
quisador visitante. A norma previa a concessão de bolsa de longa duração e curta duração. O 
objetivo maior deste programa foi permitir que os docentes da UERJ aposentados compulsoria-
mente ou de outra maneira, líderes acadêmicos imprescindíveis para a nossa Universidade e que 
mesmo com competência e capacidade, foram obrigados a se afastar da UERJ. Estes docentes 
nos fazem falta e sua permanência na UERJ permite transições mais suaves para lideranças 
acadêmicas mais jovens. 

Tanto professores visitantes como pesquisadores visitantes são submetidos a processo sele-
tivo estabelecido em Edital. As tabelas e os gráfi cos seguintes dimensionam os Programas de 
Professor Visitante e de Pesquisador Visitante.

Evolução do Programa Professor e Pesquisador Visitante em números
Professor Visitante

Ano Quantidade de Contratos/Bolsas
2008 93
2009 64

2010 98
2011 126
2012 139
2013 148
2014 129
2015 72

Pesquisador Visitante
Ano Quantidade de Contratos/Bolsas
2014 19
2015 42

Professor/Pesquisador Visitante 2008-2015 

5. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGIAS DE GESTÃO 
PARA A PÓS-GRADUAÇÃO

As estratégias de gestão adotadas podem ser divididas em dois grandes grupos: revisão total 
da institucionalização da pós-graduação, com criação ou reformulação de deliberações que re-
gem esse nível de ensino; e otimização dos procedimentos administrativos visando à descentra-
lização, à criação de mecanismos de supervisão e à maior agilidade.

INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO
 A Sub-Reitoria produziu a revisão total da legislação sobre pós-graduação da Universidade, 

atualizando algumas Deliberações e criando um conjunto de outras. Todas estas revisões e as novas 
propostas foram debatidas em diversos fóruns acadêmicos da UERJ e apreciadas pelo pleno do 
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CSEPE). Podemos afi rmar que hoje temos 
uma legislação consolidada da atividade de pós- graduação na UERJ, antes dispersa e insufi ciente.

O relação seguinte apresenta a legislação sobre a pós-graduação na UERJ:
• Deliberação nº 30/2008: Regulamenta o estágio de pós-doutorado na UERJ.
• Deliberação nº 006/2009: Dispõe sobre a inserção de dissertação na Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações – BDTD/UERJ.
• Deliberação nº 23/09: Revê o Regulamento Geral dos Cursos de Especialização da UERJ 

em nível de Pós-graduação lato sensu. 
• Deliberação nº 031/2011: Dispõe sobre as normas referentes ao estabelecimento de convê-

nios de cotutela de doutorado entre a UERJ e instituições de ensino superior estrangeiras.
• Deliberação nº 34/2012: Cria o Regulamento Geral dos cursos de especialização da UERJ 

em nível de Pós-graduação lato sensu na modalidade Residência Médica.
• Deliberação ainda sem número (encaminhada ao CSEPE): Revê o Regulamento Geral dos 

Programas de Pós-graduação stricto sensu.

Pós-graduação

OTIMIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
A prioridade inicial da gestão foi a eliminação do passivo de processos de criação e refor-

mulação dos Programas e cursos de pós-graduação, que fazia com que estivessem em funciona-
mento cursos ainda não aprovados nos Conselhos Superiores da Universidade ou em desacordo 
com o aprovado. Os fl uxos administrativos foram alterados para ganhar mais agilidade, mas 
principalmente com vistas a encontrar formas de tornar possível aquilo que era sentido pelos 
programas e cursos de pós-graduação como necessário. Algumas mudanças foram apenas pro-
cessuais, outras da cultura institucional.

• Informatização do sistema: os sistemas de criação e acompanhamento dos cursos e progra-
mas de pós-graduação estão em processo de informatização. Em relação ao stricto sensu, 
todo o acompanhamento está on-line e a criação é feita curso a curso tendo em vista as mui-
tas especifi cidades. Especialmente relevante foi a criação de procedimento administrativo 
para reformulação do corpo docente e a aprovação do mesmo pelo CSEPE em tempo real. 

• Liberação de informação em tempo real dos Programas de Pós-graduação: a informatização 
permitiu a gestão em tempo real, sendo possível a consulta on-line às turmas em funciona-
mento e à carga horária docente alocada na pós-graduação stricto sensu.

• Agilidade na criação e reformulação dos Programas: tanto a reformulação quanto a criação 
de novos programas têm sido feita sob a supervisão de pedagoga do DEPG desde o início, 
diminuindo com isso o tempo de tramitação dos processos. 

• Agilidade na geração de documentos para os alunos: o processo de informatização gerou a 
possibilidade de atendimento instantâneo às necessidades dos alunos, desde a liberação de 
carteira estudantil (que levava aproximadamente um ano para ser entregue) até o histórico 
escolar. Ainda não foi possível informatizar o processo de emissão de diplomas, mas com 
à cooperação do DIPLO (SR-1), que emite os diplomas da Universidade, o tempo médio 
caiu de 30 meses para quatro meses após pedido encaminhado pela secretaria do Programa. 
A avaliação no DEPG leva, em média, três dias.

• Agilidade na liberação dos editais: Os editais para abertura de vagas no DEPG levam de um 
a três dias para serem analisados e reencaminhados aos Programas.

• Acompanhamento sistemático dos Programas, com destaque para os recém-aprovados: com a 
recomposição do quadro de funcionários, o DEPG passou a contar com pedagoga que 
faz acompanhamento sistemático dos Programas de pós-graduação, visando à melhoria de 
qualidade. Tal acompanhamento é destinado especialmente aos programas novos e para 
aqueles com conceitos 3 e 4. Paralelamente, a diretoria do Departamento tem feito reuniões 
com os colegiados dos Programas com vistas a estabelecer, em parceria, as ações necessárias 
à melhoria dos programas.

• Informatização do sistema: a informatização dos cursos lato-sensu abrangeu da criação dos cursos 
até a emissão do certifi cado, com esta última etapa ainda em implantação pela sua maior com-
plexidade. Essa informatização tem gerado, como no stricto sensu, maior agilidade na criação e 
reformulação dos cursos. O tempo médio para criação e reformulação caiu de 32 meses para 
4,5 meses, contabilizado desde o momento em que o Programa inicia o processo junto ao 
DEPG até o momento em que o curso pode ser implementado.
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• Agilidade na geração de documentos para os alunos: Como no stricto sensu, a informatização 
permitiu a entrega imediata de documentos, tais como carteiras de estudante aos alunos. 
Embora a informatização da emissão de certifi cado ainda esteja em andamento, a alteração 
de rotina administrativa e o apoio do DIPLO (SR-1) já permitiu alterar o prazo de emissão 
de certifi cado de mais de dois anos para média de três meses. A aprovação no DEPG leva 
cerca de sete dias.

6. PRODUÇÃO CIENTÍFICA
O crescimento em qualidade e quantidade da atividade de pesquisa em nossa Universidade é 

comprovado pelos dados que seguem. São resultados de diretrizes políticas bem delineadas pela 
Sub-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa e pela qualidade e dedicação dos docentes. O principal 
indicador da atividade de pesquisa é o Banco de Produção Científi ca da UERJ – BPC, consti-
tuindo uma fundamental ferramenta para avaliação e análise da atividade de pesquisa da UERJ.

BPC – BANCO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA UERJ
Anualmente, o Depesq realiza a coleta da produção docente através das informações que constam 

no Currículo Lattes do CNPq. A partir do banco de dados constituído por essa coleta, elabora-se o 
Relatório de Carga Horária de Pesquisa e publica-se o Banco de Produção Científi ca – BPC.

 A publicação do Banco de Produção Científi ca – BPC possibilita a identifi cação da capaci-
dade de pesquisa científi ca e tecnológica instalada e o potencial da Universidade demonstrado 
pelo processo de produção e divulgação do conhecimento nas diferentes áreas do saber. A análi-
se dos dados declarados contribui para o processo institucional de acompanhamento, avaliação 
e planejamento das atividades de C&T desenvolvidas na UERJ.

A coleta considera os três últimos anos de produção dos docentes, admitindo o caráter pro-
cessual e dinâmico da produção acadêmica. A partir de estudos e simulações a SR-2 verifi cou, 
por exemplo, que 92% dos artigos declarados pelos docentes foram publicados em periódicos 
classifi cados no sistema Qualis/Capes e, mais positivo ainda, que 65% da produção docente já 
está concentrada em periódicos com classifi cação entre A1, A2 e B1. 

BPC - Evolução por tipo de produção - 200/2014

Ano Publicações
Produções 
Artísticas

Produções 
Técnicas

Orientações 
Concluídas / 

Autoria de Tese 
e Dissertação

Participação 
em Banca 

Examinadora

Total de 
Produtos

Docentes 
Declarantes

2000 6020 76 885 2067 1849 10897 1280
2001 6574 83 785 2176 1294 10912 1097
2002 6885 79 867 2241 1914 11986 1174
2003 7601 108 916 2423 2512 13560 1381
2004 7619 72 923 2468 2530 13612 1493
2005 8853 111 972 2891 2897 15724 1917
2006 9317 111 1314 3222 3509 17473 1843
2007 9341 138 1908 3764 3629 18780 1896
2008 8452 228 1327 3097 3842 16946 1894

2009 8294 265 2110 3572 4858 19099 2073
2010 7814 218 2285 3758 5080 19155 1993
2011 7912 264 2281 3400 4723 18480 2164
2012 8029 11 2438 2891 4417 17786 2276
2013 7874 79 2873 3907 5706 20439 2282
2014 8547 125 2695 3982 5145 20494 2232

BPC - Evolução de produção

Produção Docente

Distribuição de artigos em periódicos

GRPESQ – GRUPOS DE PESQUISA DA UERJ
O Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, projeto desenvolvido no CNPq desde 1992, 

constitui-se em bases de dados que contêm informações sobre os grupos de pesquisa em ati-
vidade no país. O Diretório mantém uma base corrente, cujas informações são atualizadas 
continuamente pelos líderes de grupos, pesquisadores, estudantes e dirigentes de pesquisa das 
instituições participantes. Periodicamente, o CNPq realiza censos, que são fotografi as dessa 
base corrente.

As informações contidas nessas bases dizem respeito aos recursos humanos constituintes dos 
grupos (pesquisadores, estudantes e técnicos), às linhas de pesquisa em andamento, às especiali-
dades do conhecimento, aos setores de aplicação envolvidos, à produção científi ca e tecnológica 
e aos padrões de interação com o setor produtivo. 

A SR-2 é o órgão da UERJ responsável pelo cadastramento dos líderes de grupos e a certifi -
cação dos mesmos na base de dados. O novo líder deve ter pelo menos três anos de doutorado, 
resultado de BPC igual a 20hs de carga horária de pesquisa e ser orientador de mestrado ou 
doutorado. Para ser certifi cado, o novo grupo de pesquisa deve possuir pelo menos um segundo 
membro pesquisador com doutorado e ter estudantes cadastrados.

O último Censo realizado pelo CNPq ocorreu em 31/12/2014, quando foram certifi cados 
450 grupos de pesquisa da UERJ. 

Evolução dos grupos de pesquisa
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A evolução dos grupos de pesquisa em percentuais, por período de Reitoria, está assim 
representada:
• 20 % de crescimento na Reitoria anterior (2004-2007) em relação a antecessora
• 29% de crescimento no 1º mandato (2008-2011) em relação a Reitoria anterior
• 24% de crescimento no 2º mandato (2012-2015) em relação ao 1º mandato

A variação de crescimento dos oito anos anteriores à nossa Reitoria foi de 20%; e a 
variação de crescimento dos oito anos da nossa Reitoria foi de 82%.

7. CAPACITAÇÃO

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOCENTE – PROCAD

• Programa instituído pela Deliberação 47/79, vinculado ao plano de carreira do ma-
gistério da UERJ; 

• Objetivo: aperfeiçoamento técnico-científico do corpo docente da Universidade e, 
consequentemente, do ensino, da pesquisa e da extensão. O Programa permite que 
os docentes se afastem de suas atividades para qualificação, em nível de mestrado, 
doutorado, estágio de pesquisa ou pós-doutorado.

Legislação: atualmente, é regido pela Deliberação 13/90, Lei 5343/08 (Carreira Do-
cente), Resolução 03/91, Ordem de Serviço - 02/SR-2/13, AEDA 13/13 e AEDA 33/14;

Modalidades de licenças: integral, parcial ou licença sabática. Conforme disposto no 
plano de carreira docente da UERJ, a licença sabática possibilita a atuação do docente 
em instituição de ensino ou pesquisa, nacional ou estrangeira, para o desenvolvimento de 
projeto de ensino, pesquisa e/ou extensão vinculado à sua área de conhecimento.

CECAD (Comissão Especial de Capacitação Docente): as decisões relativas ao Procad 
são de competência desta Comissão. Desde 2008 foram realizadas 57 reuniões delibera-
tivas da CECAD.

Composição da CECAD: Sub-reitora de Pós-graduação e Pesquisa, que a preside, Sub-rei-
tora de Graduação, Sub-reitora de Extensão e Cultura e dois representantes de cada Centro Se-
torial, sendo um titular e um suplente, com mandato de um ano (início em agosto) escolhidos 
pelos respectivos diretores de centros, ouvidos os diretores das Unidades Acadêmicas. A tabela 
a seguir demonstra os afastamentos autorizados por ano desde 2000.

Afastamentos autorizados por ano

Mestrado Doutorado PDO/EST Total

2000 8 29 17 54

2001 6 40 20 66

2002 8 24 18 50

2003 4 27 24 55

2004 3 28 22 53

2005 2 28 28 58

2006 2 24 38 64

2007 0 19 46 65

2008 2 35 43 80

2009 0 14 41 55

2010 0 11 39 50

2011 0 21 42 63

2012 0 10 44 54

2013 0 8 45 53

2014 0 11 44 55

2015* 0 5 22 27

Total 35 334 533 902

*Atualizado até junho 2015

Os gráficos comparados entre os oito anos anteriores à nossa Reitoria e o nosso perí-
odo na Reitoria demonstram uma alteração substantiva nos afastamentos. Se no período 
anterior os afastamentos eram para qualificação stricto sensu (54%), na nossa Reitoria os 
afastamentos são para Programa de Pós-Doutorado e Estágio docente (73%) ou seja: para 
aprimoramento dos professores doutores com mais de cinco anos de doutorado.

Afastamentos autorizados 2000-2007

Afastamentos autorizados 2008-2015

O gráfi co seguinte demonstra a distribuição dos afastamentos docentes para instituições 
brasileiras ou estrangeiras. No período anterior à nossa Reitoria, por conta da qualifi cação stricto 
sensu, havia prevalência de instituições sediadas no Brasil. Este processo foi se alterando com a 
diminuição de instituições brasileiras e o crescimento de instituições estrangeiras, em função da 
demanda de alta qualifi cação dos professores doutores da UERJ.

Brasil x Exterior 2000-2015

8. BOLSAS

BOLSAS PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E IC JUNIOR
As bolsas para estudantes de graduação (Iniciação Científi ca) e para os estudantes do CAp 

(IC Junior) são concedidas através de um processo seletivo publicado em edital (SELIC).
O processo seletivo para concessão de bolsas era realizado anualmente até 2008. Em 2009, 

com a devida anuência do CNPq, passou a ser realizado a cada dois anos. Em 2015, a fi m de 
equalizar os calendários da UERJ e do CNPq, foi realizado um processo de seleção para distri-
buição de apenas 20 bolsas que fi caram ociosas no último ano. As demais foram automatica-
mente prorrogadas por mais um ano. 
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 A bolsa do CNPq era 37% maior que a bolsa da UERJ na Reitoria anterior(2004-2007). Na 
nossa gestão, imediatamente baixamos a relação desfavorável para 17%. Em 2012 superou em 
9% a bolsa do CNPq e, em 2015 estão igualizadas. Foi a primeira vez na história da UERJ que 
a bolsa ofertada por nossa Universidade não estava defasada da bolsa do CNPq.

QUANTIDADE DE BOLSAS
O gráfi co abaixo demonstra o quantitativo de bolsas distribuídas por ano, por tipo.

Bolsas
Tipo de 
bolsa 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %

PIBIC/UERJ 400 62% 400 62% 400 62% 400 51% 400 45% 400 43% 400 45% 400 43%

PIBIC/CNPq 112 17% 112 17% 112 17% 203 26% 233 26% 258 28% 268 30% 268 29%

IC/Faperj 48 7% 52 8% 74 11% 114 15% 185 21% 192 21% 161 18% 208 22%

CNPQ Balcão 
/ Pesquisador 63 10% 58 9% 62 10% 66 8% 74 8% 75 8% 60 7% 52 6%

Total IC 623 97% 622 96% 648 100% 783 100% 892 100% 925 100% 889 100% 928 100%
PIBIC EM/

CNPq 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

IC JÚNIOR/
UERJ 21 3% 28 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Total IC JR 21 3% 28 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL 
BOLSAS 644 100% 650 100% 648 100% 783 100% 892 100% 925 100% 889 100% 928 100%

Proporção  de bolsas

BOLSAS PARA ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO
Houve um incremento substantivo no número de bolsas de pós-graduação em nossa Reito-

ria. Essa ampliação se deve à criação de novos cursos, novos programas, novos modelos, incen-
tivo ao estágio no exterior e recebimento de alunos estrangeiros para intercâmbio. Observa-se 
também uma tendência dos Programas em investir muito mais no doutorado do que no mes-
trado, contribuindo para equivalência entre as cotas de mestrado e doutorado.

O gráfi co a seguir demonstra a evolução da concessão de bolsas de pós-graduação pela CAPES.

Evolução do número de bolsas CAPES 

É importante destacar que do último ano da Reitoria anterior (2007) ao último ano do 
nosso1º mandato tivemos um incremento de 276 bolsas ofertadas pela Capes, equivalendo a 
70% do que foi ofertado em 2007.

Cotas ME x DO - CAPES

Números das inscrições SELIC

A demanda qualifi cada signifi ca que houve recomendação para a concessão da bolsa. A deman-
da reprimida signifi ca que há necessidade de um número maior de bolsas para o atendimento da 
demanda qualifi cada. É importante observar que a demanda reprimida é volátil e se estabelece em 
função dos projetos. Se em 2015 a demanda reprimida foi de 127 bolsas, em 2013 foi de 55 bolsas.

O gráfi co a seguir mostra as demandas de bolsa por Grande Área desde 2009.

SELIC por Grande Área

VALOR DAS BOLSAS
Tomamos a decisão política de igualar paulatinamente o valor das bolsas de Iniciação Cien-

tífi ca ofertadas pela UERJ com as que são ofertadas pelo CNPq. 
O Gráfi co abaixo demonstra a relação entre a bolsa de Iniciação Científi ca conferida pela 

UERJ e pelo CNPq por ano. Igualamos as bolsas da UERJ com as do CNPq.

Valor das bolsas

O gráfi co seguinte demonstra as relações proporcionais entre a bolsa UERJ e a bolsa CNPq.

Relação entre a bolsa CNPq e a bolsa UERJ em %
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 No gráfi co abaixo está a distribuição por ano das bolsa ofertadas pela Faperj para estudantes de 
mestrado e doutorado. A Faperj oferta bolsas na ordem de 33% da oferta da CAPES.

Evolução Bolsas Faperj 

O gráfi co a seguir mostra a cota de bolsas do CNPq. É importante ressalvar que, mesmo 
em iguais condições nos Programas de Pós-Graduação, o CNPq privilegia a concessão de bolsas 
para as instituições federais.

Bolsas CNPq para UERJ

O programa PEC-PG é uma ação do Ministério de Ciência e Tecnologia para apoiar a for-
mação de estudantes de pós-graduação de países amigos. A oferta é feita pelo CNPq e a UERJ 
aceita os estudantes mediante orientadores disponíveis. O gráfi co seguinte demonstra a evolu-
ção do Programa PEC-PG. Ainda é muito reduzida a recepção destes estudantes pela UERJ.

Bolsistas PEC-PG CNPq

O Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PSDE), apesar do esforço da Sub-
-Reitoria no processo de divulgação, orientação e incentivo de utilização das cotas de estágio 
no exterior, tem um crescimento pequeno e incipiente. Muito embora o número de alunos 
participantes tenha crescido de 20 para 58, a ociosidade das cotas continua em 67%.

Percentual de utilização

O Programa Nacional de Bolsas de Pós-Doutorado (PNPD) tem por objetivo apoiar os 
pesquisadores para seu aprimoramento acadêmico. O gráfi co abaixo demonstra a evolução da 
concessão de bolsas deste tipo para a UERJ.

Bolsas PNPD

9. SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (SEMIC)
A Semana de Iniciação Científi ca é realizada anualmente e tem por fi nalidade a apresentação 

dos resultados de pesquisa realizada por nossos bolsistas. Qualquer aluno da UERJ ou aluno de 
outra IES, desde que orientado por docente da UERJ, pode se apresentar na SEMIC.

O gráfi co a seguir apresenta a evolução do número de inscrições na SEMIC por estudante, 
orientadores e avaliadores.

Números das Inscrições SEMIC

O gráfi co seguinte demonstra a distribuição por ano dos projetos apresentados por grande 
área (em %) e o total de projetos apresentados por área em números absolutos.

SEMIC por Grande Área

10. RELAÇÕES INTERNACIONAIS
O Departamento de Cooperação Internacional (DCI) foi criado em dezembro de 2001, 

através do AEDA-024/Reitoria/2001, para acompanhar e ampliar a inserção da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro no cenário internacional em função do processo de consolidação 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

O DCI assumiu a coordenação de todos os convênios internacionais, anteriormente sob a 
responsabilidade da Diretoria de Relações Internacionais, Intercâmbios e Convênios.
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Subordinado à Sub-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, o Departamento de Coope-
ração Internacional atua junto a representações diplomáticas e organismos internacionais 
a fim de promover programas de cooperação e intercâmbio de docentes, pesquisadores e 
discentes da UERJ. 

Destacamos as seguintes ações nos dois mandatos de nossa Reitoria.

1º MANDATO (2008-2011)

1) Inclusão da UERJ nas Redes: Erasmus Mundus (área: Engenharia), Grupo de Coim-
bra de Universidades Brasileiras, Rede de Gestão Integral para Mobilidade Acadêmi-
ca no Mercosul;

2) Inclusão da UERJ no Programa Top España, Iberamericano e Formula do Santander Uni-
versidades; 

3) Aumento substancial do recebimento de Delegações Internacionais para estabelecimento 
de convênios;

4) Realização do 1º Seminário de Cooperação Internacional na UERJ, que contou com a 
participação de agências de fomento, órgãos estaduais e federais, instituições estrangeiras 
de cooperação, professores, funcionários e alunos de graduação e de pós-graduação, em 
26/11/2008;

5)  Regulamentação das normas para as cotutelas de teses internacionais, em parceira com o 
DEPG/SR-2, através da Deliberação 031/2011; 

6) Criação do registro ofi cial de alunos estrangeiros na UERJ (matrícula), em parceria com o 
SERAD/SR-2: pós-gradução;

7) Atualização e elaboração de materiais de divulgação da Universidade em missões interna-
cionais: livreto bilíngue impresso e digital; bolsas com logo UERJ, canetas e pen-drives 
personalizados;

8) Aumento de captação de recursos para fi nanciamento de intercâmbios – bolsas, seguro-saú-
de, despesas com viagens – (UERJ, Universidade de Jaen (Espanha), Programas do Grupo 
Santander Universidades, Programa Erasmus Mundus, PLI – Licenciaturas Internacionais, 
PIMA, PAEC/OEA e Grupo Coimbra);

9) Acolhimento de estudantes estrangeiros na UERJ com a realização de reuniões semestrais 
de boas-vindas e organização de visitas guiadas pela cidade do Rio de Janeiro.

10) Participação do DCI, como suplente na representação da Região Sudeste, no Fórum 
das Assessorias das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais – FAU-
BAI;

11) Participação da direção do DCI na Association of International Educators - NAFSA, maior 
evento em Educação Internacional, nos anos 2008, 2010 e 2011;

12) A partir de 2008, a Diretoria Financeira da UERJ (DAF) concedeu ao DCI recursos fi nan-
ceiros através do Sistema de Desembolso Descentralizado – SIDES;

13) Revisão, em parceria com a Procuradoria Geral da UERJ, dos instrumentos de acordos 
adequando-os a legislação atual;

14) Criação e divulgação de mídia impressa para a UERJ (cartão de visita, folder, banner, car-
taz, pasta portifólio da UERJ, fi lipeta, livreto bilíngue, bolsa etc), além de novo site para 
o DCI. Confecção de material gráfi co de divulgação do Departamento em francês, inglês, 
português e espanhol;

15) Em 2010, mudança de espaço físico do DCI (da sala 1088/F para a sala T030/F), com 
maior capacidade instalada;

16) Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB): em novembro de 2008, houve so-
lenidade na Universidade de Coimbra e a Profa Lená Medeiros representou a UERJ forma-
lizando a adesão;

17) Nomeação da Diretora do DCI como Secretária adjunta do Grupo Coimbra de Universi-
dades Brasileiras (GCUB) a partir de julho de 2010;

18) Participação na European Association for International Education – EAIE, em 2011, com 
stand patrocinado pela Faperj e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 
Casa Civil;

19) Desde agosto de 2011, participação na criação da Rede das Assessorias Internacionais das 
Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro – REARI-RJ;

20) Parceria estabelecida entre o DCI e a Subsecretaria de Relações Internacionais da Casa 

Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, para o recebimento de delegações da Arábia 
Saudita, do Canadá e da França (área de Ciências do Mar);

21) Parceira estabelecida entre o DCI e a Subsecretaria de Relações Internacionais da Casa 
Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, para oferecimento de serviços de tradução 
simultânea (português-espanhol-português), com apoio do Instituto de Letras da UERJ, 
durante a realização do II Seminário Iberoamericano de Juventude e Gênero, promovido 
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro;

22) Participação da UERJ no Programa de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA) para 
o intercâmbio de alunos da UERJ com a Universidade de Jaén (Espanha) e a Universidade 
de Guadalajara (México) na área de Ciências Biológicas;

23) Participação da UERJ no Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI), no âmbito do 
Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB)/CAPES, para o envio de alunos de 
gradução/licenciatura para a Universidade de Coimbra, área de Química, para a realização 
de curso em dupla-diplomação, pelo período de 24 meses;.

24) Participação da UERJ no Programa de Alianças para a Educação e a Capacitação, 
no âmbito de acordo firmado com a Organização dos Estados Americanos(OEA) e 
o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), para a recepção de alunos 
estrangeiros de pós-graduação para a área de Educação, Mestrado. Bolsas de 24 meses 
financiadas pela UERJ;

25) Envio de dois servidores do DCI, para Portugal, para participação no curso “Staff  Train-
ning”,  oferecido pelo Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Porto, 
em fevereiro de 2011;

26) Organização de passeios e visitas guiadas para os estudantes estrangeiros em intercâmbio na 
UERJ ao CEADS (Ilha Grande) e participação dos estudantes no projeto “Roteiros Geo-
gráfi cos”, oferecido pela Faculdade de Geografi a da UERJ, Professor João Baptista;

27) Adesão da UERJ ao Programa Ciência sem Fronteiras (CSF), a partir de setembro de 2011, 
coordenado ofi cialmente pela Sub-Reitoria de Graduação, com as seguintes atribuições ao DCI:

I. gerenciar as atividades de execução do CsF na UERJ; 

II. orientar alunos UERJ sobre o Programa – email, telefone e balcão;

III. divulgar as chamadas e os editais;

IV. organizar a seleção das candidaturas convocando professores das áreas envolvidas, 
quando necessário, para fornecerem parecer sobre os estudantes; 

V. organizar a documentação para homologação das candidaturas junto ao Programa 
CsF (Capes e CNPq);

VI. em parceria com o Latic/SR-1 foi possível a realização de webconferências com 
a participação de convidados das universidades estrangeiras e dos estudantes em 
intercâmbio no exterior com os estudantes que estão no Brasil interessados em 
participar do Programa;

VII. em parceria com o Instituto de Letras, realização de Workshop sobre desenvolvimen-
to de Competência Intercultural;

VIII. em parceria com o Instituto de Letras, organização de curso instrumental oferecido 
pelos professores do Departamento de Línguas Germânicas a fi m de auxiliar os estu-
dantes com o idioma alemão;

IX. reunião de preparação para os estudantes que participaram do Programa com a 
Coordenação Institucional do Programa na UERJ;

28) A UERJ participa em diversas redes e associações nacionais e internacionais de cooperação 
desde as gestões anteriores: Agência Universitária da Francofonia (AUF), Fórum das Asses-
sorias das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais (FAUBAI) e Conselho de 
Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB).

2º MANDATO (2012-1015)
A maioria das ações da gestão anterior teve continuidade, incluindo:

1) Assinatura do Estatuto da REARI-RJ, em abril de 2013;

2) Realização da primeira eleição no âmbito da REARI-RJ, biênio 2014-2015, para investidu-
ra nos cargos de Presidente e Vice-Presidente em dezembro de 2013,  Eleita a Diretora do 
DCI para o cargo de Presidente da Rede REARI-RJ;
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3) Regulamentação das normas para dupla diplomação na graduação, em parceria com a 
SR-1, através da Deliberação 06/2013;

4) Em parceria com o DAA/SR-1 e a DINFO foi dado início ao registro ofi cial dos alunos 
estrangeiros na UERJ com número de matrícula. A partir daí, os nomes dos alunos confi gu-
ram nas pautas das disciplinas e ao fi nal do semestre o DCI pode consultar o sistema SAG 
para obter o boletim acadêmico; 

5) Continuidade da participação da UERJ no Programa de Intercambio y Movilidad 
Académica (PIMA) para o intercâmbio de alunos da UERJ com a Universidade de 
Jaén (Espanha) e a Universidade de Guadalajara (México) na área de Ciências Bio-
lógicas. No ano de 2015 mais uma Instituição entrou no programa PIMA - Univer-
sidad de Bío-Bío, Chile;

6) Participação do DCI na Association of International Educators - NAFSA, maior 
evento em Educação Internacional, nos anos 2012, 2013 e 2014.  Nos anos de 2013 
e 2014 a UERJ financiou espaço no stand do Brasil organizado pelo FAUBAI, bem 
como passagem, diária e inscrição dos dois participantes em cada edição;

7) Participação do DCI na European Association for International Education – EAIE, em 
2012, 2013 e 2014. 

8) Criação da página do DCI nas redes sociais Facebook;

9) Criação de Laboratório de Idiomas, com fi nanciamento Faperj (Edital 09/2012), para 42 
computadores completos + fones, em parceria com o Instituito de Letras da UERJ, para a 
oferta de treinamento para exames de profi ciência;

10) Parceria entre a UERJ e o British Council para a realização de simulados parciais gratuitos 
do exame de profi ciência IELTS;

11) Agilização na celebração de Acordos de Cotutelas de Teses Internacionais, através da de-
legação de competência atribuída pelo Reitor à Sub-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa 
para assiná-los;

12) Revisão, em parceria com a Procuradoria Geral da UERJ, dos instrumentos de acordos 
adequando-os à legislação atual;

13) Ingresso, em março de 2015, de servidora concursada de nível superior/designer;

14) Treinamento para a equipe do DCI no idioma inglês, através de projeto Faperj, com a 
empresa Brasillis (Projeto Faperj, Edital 06/2014);

15) Acordo com a empresa TOTAL - mobilidade de alunos e professores: a diretora do DCI e 
dois professores da Geologia/UERJ participaram do Seminário “TOTAL Energy and Edu-
cation Seminar”, na França, totalmente fi nanciados pela TOTAL. Dois alunos da Faculda-
de de Geologia/UERJ foram selecionados e fi nanciados por esta empresa para participar do 
“TOTAL Summer School”.

16) Em 2013, o setor de convênios criou um banco de dados para controle de convênios re-
alizados e em andamento, inclusive emitindo relatórios diversos. O processo de inclusão 
de dados no banco foi realizado com a chegada de um estagiário exclusivo para o setor de 
convênios; 

17) Em 2013, o setor de convênios realizou digitalização dos convênios firmados, ter-
minando com o arquivo físico e fomentando o uso do arquivo digital nas consultas;

18) Em 2014, criação de novos e-mails por setor, organizando os emails enviados e rece-
bidos, inclusive com realização de backup em PDF, a partir do ano de 2014;

19) O setor de convênios criou procedimentos para formalização de convênios gerais 
e de cotutela. Inclusive com a criação de modelos de e-mails e informativos para 
captação de novos convênios em universidades estrangeiras e captação através de 
docentes UERJ;

20) Em 2015, o setor de convênios realizou melhoria e atualização do site do DCI (inglês / 
português) no menu convênios;

21) Em 2015, o setor de convênios enviou email para todos os docentes UERJ para atender a 
demanda por novos convênios e fomentar o uso dos convênios já ativos através de criação 
de termos aditivos, inclusive divulgando os procedimentos para formalização de novos con-
vênios e termos aditivos;

22) Participação da Diretora do DCI no programa Education USA - Leadership Institutes: 
Industry / Private Sector Linkages and Innovation (Study Colorado).

EVOLUÇÃO DO DEPARTAMENTO EM NÚMEROS

Convênios 
Cooperação 

Internacional 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Convênios Ativos 120 135 149 147 155 134 152 169
Convênios Novos (por 

ano) 19 25 26 25 36 48 74 11

Protocolos de 
Intenção 0 0 0 5 7 6 6 2

Co-tutela (total 
acumulado) 4 8 9 19 24 32 35 39

Em negociação 0 0 0 39 49 41 48 49
Expirados sem res-

posta da IES estrang.    52 65 81 61 65

Não Renovados - 
Desinteresse da IES 

Estrangeira
     6 16 21

Convênio Novos por Gestão

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS (CSF)
A UERJ aderiu ao Programa Ciência sem Fronteiras e desde 2011 e tem participado ati-

vamente de todas as chamadas realizadas. Até o momento foram 425 estudantes de graduação 
com bolsas implementadas pelo CsF em todos os continentes. Os gráfi cos mostram a evolução 
do interesse dos estudantes da UERJ nesta participação.  Em 2014, a exigência de realização do 
ENEM foi fator infl uenciador no número de selecionados. Das áreas de interesse do Programa, 
os cursos de engenharia têm o maior número de candidatos e de selecionados, enquanto os 
Estados Unidos é o país de maior interesse para intercâmbio.

Cada estudante, ao fi m de seu período de intercâmbio preenche relatório que é analisado 
pela coordenação institucional do Programa realizando avaliação e encaminhamento para dili-
gência da CAPES ou CNPq quando necessário.

ANO EDITAL PERÍODO VIGÊNCIA INSCRITOS HOMOLO-
GADOS BOLSISTAS DESISTENTES TOTAL

2012

COTAS 2012.1 a 
2013.1

6 meses ou 
1 ano 42 17 17 0

102-106 2012.2 a 
2013.2 1 ano 24 23 20 1

108-116 2012.2 a 
2013.2 1 ano 135 129 30 4

TOTAL 2012 201 169 67 5 72

2013

117-124 2013.1 a 
2014.1

1 ano ou 1 
ano 1/2 47 35 29 4

118-135 2013.2 a 
2014.2

1 ano ou 1 
ano 1/2 104 103 90 3

136-142 2013.2 a 
2014.1 1 ano 3 2 2 0

TOTAL 2013 154 140 121 7 128

2014

143-154 2014.1 a 
2015.1

1 ano ou 1 
ano 1/2 147 129 74 5

156-178 2014.2 a 
2015.2

1 ano ou 1 
ano 1/2 274 137 85 0

179-204 2015.1 a 
2016.2 1 ano 235 173 78 2

TOTAL 2014 656 439 237 7 244
425 19 444

* itens em vermelho podem sofrer alterações até fi nal do semestre
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Ciência sem Fronteiras – Distribuição de participantes por curso

Ciência sem fronteira distribuição por País

RECEPÇÃO DE DELEGAÇÕES ESTRANGEIRAS NA UERJ

Delegações Recebidas

O Departamento de Cooperação Internacional recebeu 345 delegações e sua distribuição ao 
longo dos anos está apresentada no gráfi co acima onde pode ser percebido um aumento signifi -
cativo no número de delegações.  Este aumento se deve ao grande esforço feito pela UERJ para 
se inserir com maior visibilidade no contexto acadêmico internacional.

As delegações recebidas pela UERJ são variadas e podem ser compostas por representantes 
de  orgãos do governo -  como ministérios, consulados embaixadas e secretarias assim como 
diversos representantes de Universidades - reitores, diretores de centro, professores  e alunos.  
Além disso, há delegações constituidas por grupos de universidades de um mesmo país ou re-
gião. Vale ressaltar que em várias dessas reuniões contamos também com a presença de represen-
tantes do governo do estado do Rio de Janeiro. Também incluída em recebimento de delegações 
pelo DCI estão as reuniões de boas vindas aos alunos estrangeiros (que chegam para estudar na 
UERJ) realizadas a cada semestre no ano.

No recebimento das delegações são realizadas apresentações da UERJ e das institui-
ções visitantes, encontros entre professores e pesquisadores, assinaturas de convênios, e 
visitas ao campus e a Laboratórios de interesse. Algumas delegações são recebidas para 
apoio à realização de cursos, seminários e congressos organizados por diferentes facul-
dades da UERJ.

ASSINATURA DE CONVÊNIO COM A SOUTHERN 
FEDERAL UNIVERSITY – RÚSSIA

PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOMINICANA 
EXCELENTISSIMO SENHOR LEONEL FERNÁNDEZ

INTERCÂMBIO (INCOMING E OUTGOING)
O gráfico abaixo demonstra a distribuição por ano de alunos de graduação de insti-

tuições estrangeiras que vieram realizar intercâmbio na UERJ. Há um crescimento, mas 
há potencial em nossa Instituição para receber mais estudantes.

Alunos estrangeiros intercambistas - Incoming

*Ano 2015 - dados até 2015/2

O gráfi co seguinte mostra os alunos da UERJ que fi zeram intercâmbio em instituições es-
trangeiras.

Alunos UERJ intercambistas - Outgoing

*Ano 2015 - dados até 2015/1
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O principal problema para o intercâmbio é o fi nanciamento. O programa Ciência sem Frontei-
ras faz restrições de áreas e não há uma ação concreta para o fi nanciamento do deslocamento. Nos 
gráfi cos seguintes demonstramos as bolsas que foram concedidas e quais as agências que fi nanciaram.

Bolsas concedidas a alunos UERJ  - Programas de agências e órgãos de formento

PIMA - Programa de Intercâmbio em Mobilidade Acadêmica / OEI
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
PLI - Programa de Licenciaturas Internacionais / CAPES

Bolsas concedidas a alunos UERJ  - Programas Santander

Bolsas concedidas a alunos UERJ  - Programas de universidades e redes estrangeiras

11. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
O cenário mundial, incluído o momento brasileiro, se reveste de toda a ambigüidade dos 

tempos modernos. Se por um lado estamos passando por momentos difíceis, com crises po-
lêmicas em quase todas as áreas e em vários níveis, por outro lado se vislumbram excelentes 
oportunidades, com alto índice de expectativas em muitas e inúmeras áreas do conhecimento e 
com enorme amplitude geográfi ca. 

Nos últimos anos, várias ações governamentais contribuíram para aumentar o debate sobre a pro-
priedade intelectual no aís, visão de proteção e adequação legal de contratos e parcerias de desenvolvi-
mento, de modo a instituir a visão de inovação como sustentabilidade e crescimento socioeconômico.

A experiência no desenvolvimento de software e projetos de pesquisa trouxe na década de 
80, alguns questionamentos sobre os conteúdos inseridos em softwares aplicados às várias áreas 
do conhecimento.

Não só a Educação, bem como a Medicina (com apoio da informática) revelaram o uso 
indiscriminado de imagens, músicas e mesmo textos de autores conhecidos, sem prévia auto-
rização dos mesmos.

Na UERJ, esta realidade, tão logo identifi cada, foi muito bem equacionada. Em alguns casos, 
através da negociação da Reitoria da Universidade junto a empresários de autores, que visualizaram 
a interação acadêmica docente sem nenhum interesse de ganho pecuniário, e em outros casos na 
orientação dos desenvolvedores para mudanças de conteúdo antes da divulgação dos trabalhos.

À ótica da “correção”, de utilizar material devidamente autorizado, acrescentou-se a preo-
cupação com a “perda” dos conteúdos desenvolvidos na Universidade, que, por mecanismos 
variados foram “levados” da academia e de seus verdadeiros autores.

Com esta visão surgiu na reitoria a proposta de organizar uma ação estratégica para sensibilizar 
e orientar os professores e pesquisadores quanto ao uso de material alheio e à proteção de material 
próprio desenvolvido na Universidade. O que signifi ca dizer que, quem visualizar uma solução 
inovadora, bem gerenciada, poderá ter expressão mundial e consequente impactos na sociedade. 
Assim nasceu em 2000 o Núcleo de Inovação da UERJ, instituindo a cultura de inovação e pro-
priedade intelectual na UERJ.  Em 16 de maio de 2012, o Núcleo de Inovação teve seu trabalho 
consolidado com a transformação para o Departamento de Inovação – InovUerj, vinculado à 
Sub-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, reafi rmando a proposta de imprimir à missão institu-
cional da Universidade, a estratégia de cultura da inovação, do pensar fl exível e diferente como 
abordagem metodológica de gestão acadêmica e organizacional.

A receptividade manifestada pela UERJ não poderia ser mais contundente. Em 12 anos de 
atividade foram inúmeras as ações de capacitação, com seminários e abordagens diversas em 
todas as unidades e instâncias da universidade. A esses eventos e parcerias, o corpo acadêmico 
respondeu com 18 pedidos de proteção e 23 marcas. Nos dois meses que se seguiram à criação 
do novo departamento – InovUerj, com boa divulgação e todo o apoio institucional, a UERJ 
contabilizou só em maio e junho de 2012, dez pedidos de patentes, o que demonstra o poten-
cial da UERJ e a força de uma ação na gestão institucional estratégica.

ATIVIDADES ESTRATÉGICAS

• Criação e manutenção da comunicação direta, clara e produtiva entre as potencialidades 
acadêmicas e as necessidades da sociedade.

• Informação e orientação às unidades acadêmicas da UERJ, bem como a capacitação e trei-
namento de pesquisadores e profi ssionais, sobre as questões ligadas à propriedade intelectual.

• Identifi cação, a partir de levantamentos, das potencialidades da produção do conhecimen-
to, visando à sua proteção e comercialização de seus resultados.

• Assistência aos pesquisadores com relação aos pedidos de patentes e outras formas de pro-
teção de propriedade intelectual, analisando o interesse e a viabilidade de sua exploração, 
com a transferência de tecnologia.

• Gerenciamento de todo o processo de proteção desenvolvido no âmbito da Universidade 
junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), além dos registros de autoria 
junto à Fundação Biblioteca Nacional.

• Estímulo e apoio ao desenvolvimento de pesquisas científi cas, atividades inovadoras e 
empreendedoras na Universidade e proteger legalmente seus resultados, garantindo a sua 
transferência para a sociedade.

• Transferência de tecnologia.

• Sensibilização da comunidade acadêmica da UERJ sobre a proteção da propriedade intelectual.

• Incentivo ao desenvolvimento de pesquisa básica e avançada.

• Criação do catálogo de potencialidades.

• Apoio ao desenvolvimento do intercâmbio empresarial.
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Catálogo de Potencialidades – Sistema de Acesso Local (SAL)
É a base de projetos de pesquisa de toda a Universidade, cerca de 4500 projetos, em dispo-

sitivo removível (pendrive), com software local de busca, que pode ser feita por palavras chaves, 
unidade da UERJ, nome de professor ou título do projeto. (Número de Registro no INPI = 
126916). Objetivo: permitir o acesso a banco de dados de forma direta e completamente por-
tátil sem a necessidade de nenhuma conexão ou instalação de outro aplicativo, apenas o sistema 
operacional do computador. Inovação: sua portabilidade; dados e pesquisa em um pendrive 
–midia fl ash. Desenvolvido em PHP,MYSQL.

Edital Empresa Junior
Edital de Projeto Acadêmico de Empresa Júnior da UERJ – apoio fi nanceiro e logístico às 

Empresas Juniores. Objetivo: Disseminar a cultura de inovação e empreendedorismo associado 
ao trabalho e renda.Promover a integração organizacional acadêmica com planejamento, ava-
liação  e gestão de negócio e projetos.  Estratégia de Ação: Apoiar as empresas cujos projetos 
sejam classifi cados com uma parcela única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para instalação de 
infra estrutura empresarial da empresa junior, no espaço da unidade acadêmica a que pertence. 
Ao professor orientador caberá uma bolsa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), pelo período 
de 12 (doze) meses, improrrogável.

Projeto de apoio empresa junior

Somente a UERJ tem este programa de apoio entre todas as Universidades do Brasil.

Qualitec
O Projeto Qualitec – bolsistas para as Unidades de Desenvolvimento Tecnológico (UDTs), em 

nível médio e superior – tem como objetivo geral proporcionar o aperfeiçoamento profi ssional e 
a formação acadêmica voltada para a utilização dos equipamentos incluindo-se os laboratórios de 
alta complexidade e na gestão das incubadoras, por meio do programa de qualifi cação específi co 
desenvolvido e aplicado pela UERJ. O edital tem por fi nalidade inscrever e selecionar os projetos, 
bem como elaborar os termos de compromissos. Os projetos selecionados recebem bolsas de nível 
superior, para graduados com especifi cidade de mercado e/ou de nível médio, que estejam cursan-
do o técnico para atuarem nas Unidades de Desenvolvimento Tecnológico da UERJ.

Projeto Qualitec

*Edital 2013 foram contemplados bolsas de nível médio e superior.  Edital 2014 foram contemplados bolsas de nível 

superior – mestrado e moutorado.

Projeto RAI – Rodada de Ativo Intelectual da UERJ
1ª Rodada de Ativo Intelectual da UERJ – 4 a 29 de Maio de 2015. Objetivo: Identifi car 

as potencialidades dos resultados dos projetos desenvolvidos na UERJ por professores, pesqui-
sadores e técnicos, com ou sem parcerias de alunos e/ou comunidade externa, que possam ou 
devam ser protegidos tais como: programas de computador, topografi a de circuitos, obras inte-
lectuais tais como livros, desenhos, mapas, processos, marcas, indicações geográfi cas, objetos de 
patente e modelo de utilidade, entre outros. 

Rodada de Ativo Intelectual - 2015

Evolução do Escritório de Propriedade Intelectual

CENTRO ESTUDOS AMBIENTAIS DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CEADS
O Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) está 

vinculado a Sub-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa. Esta vinculação é administrativa 
considerando que no CEADS há o desenvolvimento de todas as atividades fim da Uni-
versidade. Apresenta uma base administrativa, localizada no campus Maracanã, e uma 
base avançada, no campus Ilha Grande. Esta última abriga laboratórios multiusuários, 
salas de aula, auditório, biblioteca, alojamentos para alunos, professores e técnicos, refei-
tório, além das instalações básicas que permitem alojar e administrar até 50 usuários em 
trabalho de campo, simultaneamente.

SEDE DO CENTRO DE 
ESTUDOS AMBIENTAIS 
E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (CEADS)

O CEADS constitui uma importante dinâmica acadêmica cujo objetivo é gerar, difundir 
e aplicar o conhecimento para a melhoria da qualidade do meio ambiente e da vida do ser 
humano. Esse objetivo se concretiza mediante processos integrados de pesquisa, ensino e 
extensão, que por sua vez são sustentados em princípios de responsabilidade e de respeito à 
diversidade biológica e sócio-cultural fl uminense.

As atividades implantadas no CEADS resultaram no considerável avanço do conheci-
mento e na aquisição de um acervo com enfoque multi e interdisciplinar. Os resultados 
obtidos encontram-se registrados em artigos científi cos, publicados no Brasil e no exterior, e 
na forma de relatórios, muitos dos quais com impacto sobre as políticas públicas ambientais 
e sociais.
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As pesquisas desenvolvidas no CEADS distribuem-se em diferentes áreas de conheci-
mento: Antropologia, Biofísica, Botânica, Ecologia, Educação Ambiental, Engenharias, 
Geografia, Geologia, História, Maricultura, Oceanografia, Saúde, Sociologia e Zoolo-
gia. Fato que congrega representantes (professores, pesquisadores, técnicos e alunos) dos 
quatro Centros Setoriais existentes na Universidade. São 32 projetos de pesquisa em 
execução, 45 disciplinas de graduação e pós sendo ministradas e 19 projetos de extensão 
universitária.

Em 1994 o governo do estado do Rio de Janeiro concedeu à UERJ, por meio do Ter-
mo de Cessão de Uso nº 21, as instalações, benfeitorias e áreas da Ilha Grande ocupadas 
pelo extinto Instituto Penal Cândido Mendes. Inicialmente, o campus foi projetado para 
dar suporte à pesquisa científica e, durante a segunda metade da década de 90, foram 
realizados, principalmente projetos nas áreas de Ecologia e Zoologia.  Em 1998, foi 
inaugurada a sede do Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável. A 
vocação do Centro como um laboratório ao ar livre somada ao ensino contextualizado e 
as ações de capacitação e transferência de informações para a comunidade local contri-
buíram para o crescimento de suas ações acadêmicas.

No 1º mandato (2008-2011), desenvolveu-se uma política efetiva de apoio ao CE-
ADS, visando a ampliação de pessoal e de infraestrutura em sintonia com a relevância 
ambiental regional. A criação de uma assessoria e uma coordenação científica foi deter-
minante para mudar o CEADS e inseri-lo definitivamente na agenda ambiental estadual. 
A criação da coordenação científica permitiu agregar os pesquisadores em torno de ob-
jetivos dirigidos ao suporte a políticas públicas ambientais viabilizados através de parce-
rias institucionais. A coordenação científica do CEADS, com apoio da direção, liderou 
grupos de pesquisadores atuantes no campus Ilha Grande criando programas e projetos 
para captação de recursos junto às agências de fomento.

Em 2008, no primeiro ano desta gestão, o CEADS consolidou parceria institucional 
com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), com a elaboração dos estudos para o 
“Plano Diretor do Parque Estadual da Ilha Grande”, que apontam esta UC como a que 
apresenta o mais diverso conhecimento a respeito de seus recursos naturais, sociais e 
econômicos do Brasil. No ano de 2009 ocorreu a inauguração do primeiro Núcleo do 
Ecomuseu Ilha Grande (Ecomuseu) - Museu do Cárcere e o lançamento do livro “O 
Ambiente da Ilha Grande”. Esta obra atende o papel efetivo da Universidade como pro-
dutora de ciência-tecnologia e formadoras de recursos humanos, congregando pesqui-
sadores, professores e toda a comunidade em torno de um nível de conhecimento que 
visa incentivar mudança cultural e comportamental para melhoria da qualidade de vida, 
preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. 

Em 2010, o CEADS alcançou sua consolidação no cenário mundial da conserva-
ção ambiental, sendo uma das escalas da expedição oceanográfica internacional “Tara 
Océans. A expedição, sob os auspícios do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUE), visou estudar ecossistemas oceânicos ameaçados por perturbações 
ecológicas importantes como a mudança climática e a poluição. Como marco desta expe-
dição, o CEADS foi sede do I Workshop de Cooperação Internacional da UERJ: “UERJ-
-Instituições Francesas: meio ambiente e ciências do mar”. 

Ainda em 2010 houve a nucleação do CEADS, com o Ecomuseu Ilha Grande passan-
do a ser um Departamento subordinado à Sub-Reitoria de Extensão e Cultura (SR-3). 
Nesse ano também, o CEADS atuou na organização dos estudos ambientais relativos à 
construção da Estrada-Parque Paraty-Cunha, como atendimento as demandas dos gover-
nos estadual do Rio de Janeiro e federal.

O 2º mandato (2012-2015) buscou dar continuidade junto às agências de fomento, à 
captação de recursos necessários às adequações para o funcionamento do CEADS. Como 
resultado das ações iniciadas na gestão anterior, o CEADS ampliou sua área de atuação 
no estado do Rio de Janeiro estabelecendo parcerias e convênios com os municípios: 
Angra dos Reis, Macaé, Magé, Mangaratiba, Maricá, Paraty e Rio de Janeiro. 

Em 2013, em comemoração aos 15 anos do CEADS, e com apoio financeiro da Fa-
perj, foi realizado “Encontro Científico do Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento 
Sustentável (CEADS): 15 anos de contribuição à preservação ambiental e sustentabilidade 
da Ilha Grande”. 

A partir de 2014, o CEADS estabeleceu pareceria com a Secretaria Estadual do Am-
biente (SEA) para o desenvolvimento de programas de educação ambiental nas áreas 
metropolitanas do Rio de Janeiro e em outras regiões do Estado. Em 2014, recebeu 
o“Prêmio Crea-RJ de Meio Ambiente” pelos estudos ambientais relativos à construção 
da Estrada-Parque Paraty-Cunha, outorgado pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ).

Durante todo o período de gestão (2008-2011 e 2012-2015) foram empreendidas 
ações de reforma e manutenção das edificações existentes (alojamentos e laboratórios), 
manutenção da estrada, viaturas e equipamentos, assim como aquisição de material de 

consumo voltado às atividades gerais dos usuários do CEADS. A infraestrutura instalada 
e continuamente ampliada tem permitido atender às necessidades básicas de projetos de 
pesquisa, ensino e extensão. 

Durante todo esse período, foi possível colaborar na implantação e/ou implementa-
ção de cursos de pós-graduação da UERJ na área de Meio Ambiente e atender a agenda 
ambiental do estado do Rio de Janeiro no que se refere à participação em conselhos 
consultivos e em atividades de divulgação em palestras, audiências públicas e reuniões 
governamentais.

Recursos financeiros captados em agências de fomento a partir do ano de 2008: este 
resultado se deve à organização de equipes de pesquisa multidisciplinares e interdeparta-
mentais com atuação no CEADS.

Captação de Recursos Financeiros

Projetos em atividade no CEADS: o gráfico evidencia a evolução do número de proje-
tos cadastrados entre 2004 e 2015. No período 2008-2011, é possível notar um aumento 
de cerca de 82% em relação ao período anterior. No período 2012-2015, o aumento foi 
de cerca de 22% em relação ao período anterior. Os projetos de pesquisa são em maior 
número, porém os projetos de extensão e disciplinas, de graduação e de pós-graduação 
apresentaram um expressivo aumento no decorrer dos 12 anos apresentados. As disci-
plinas externas à UERJ ratificam a importância do CEADS nos cenários acadêmicos 
fluminense e brasileiro.

Projetos Executados

Usuários
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SOMOS UMA INSTITUIÇÃO DE PESQUISA
No passado a UERJ era denominada de “escolão”. 

Esta alcunha tinha um caráter pejorativo e significava 
que em nossa Universidade não desenvolvíamos ativi-
dade de pesquisa e de pós-graduação.

Os que assim chamavam a UERJ, nossos colegas de 
outras instituições, desconheciam que se nossa ativi-
dade de pesquisa era realmente pequena, nós éramos a 
única universidade pública do Brasil a ofertar o ensi-
no noturno e acolher os estudantes trabalhadores ex-
cluídos de todas as outras universidades públicas.

Não se pode mais afirmar que nossa UERJ não de-
senvolve atividades de pesquisa e de pós-graduação: 
não somente as desenvolvemos, como as fazemos 
muito bem.

Crescemos em quantidade e qualidade na oferta de  
cursos de mestrado e doutorado e, de maneira equâni-
me, derivados de uma política de crescer toda a UERJ 
e não apenas uma ou outra área.

Conquistamos nosso programa de excelência (Pro-
ciência) em Lei. Avançamos na produção acadêmica 
de maneira exponencial. Aumentamos o número de 
nossos estudantes, disputamos editais em agências de 
fomento e conseguimos muitos recursos para o desen-
volvimento de nossas atividades. Aumentamos nossas 
notas de avaliação junto à Capes.

A Sub-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa, com sua 
equipe liderada pela Profa Monica Heilbron foi exem-
plar. Consistente e responsável, aprimorou a área. 

Considero que, para o futuro, nossos indicado-
res podem ser melhorados. Precisamos, entretanto, 
de uma nova política de investimento diferenciado 
na UERJ pela agência de fomento estadual (Faperj). 
Recebemos recursos federais com exigência de con-
trapartida financeira de 20% e as instituições fede-
rais, quando recebem recursos estaduais, não têm esse 
compromisso. Temos, mesmo com indicadores iguais 
aos das instituições federais, cotas distintas e diferen-
ciadas nas bolsas e em outras espécies de financiamen-
to, com privilégio para as instituições federais. 

Produzir conhecimento exige recursos e investi-
mentos. Resolvemos, por nós mesmos, a questão de 
recursos humanos, tendo hoje um quadro de docentes 
altamente qualificados e com tempo para o desenvol-
vimento da atividade de pesquisa. Os novos desafios 
para o futuro exigirão novas formas de financiamento, 
maiores e distintas das que temos hoje. 

Continuamos o “escolão”, não somente incluindo 
os estudantes trabalhadores de maneira singular, mas 
sendo a primeira Universidade do Brasil a introdu-
zir ações afirmativas com a política de cotas e incluir 
mais cidadãos brasileiros que estavam apartados da 
universidade pública.

Esta UERJ que surpreende, que é corajosa e ativa, 
transformou-se também em um dos mais importan-
tes centros de excelência acadêmica do Brasil, com o 
desenvolvimento de pesquisas de ponta em todas as 
áreas e com Programas de Pós-graduação potentes.

Prof. Ricardo Vieiralves
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PRESTANDO CONTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO

EXTENSÃO COM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
As relações internacionais estabelecidas pela extensão universitária, 
fato inédito na UERJ, confi gurou-se como uma espécie de “abertu-
ra para novas ações” em outras áreas fi ns. 

FOMENTO À EXTENSÃO
O Programa de Extensão Universitária (ProExt), lançado pelo Ministério de 
Educação (MEC) tem o objetivo de apoiar as instituições públicas de ensi-
no superior no desenvolvimento de programas ou projetos de extensão que 
contribuam para a implementação de políticas públicas. Criado em 2003, o 
ProExt abrange a extensão universitária com ênfase na inclusão social

PORTAL DE PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS
Uma das mais importantes inovações da extensão universitária da 
UERJ durante a atual gestão seguramente se refere à comunicação 
científi ca, notadamente ao apoio aos periódicos científi cos desenvol-
vidos pela Universidade.

UERJ CIÊNCIA 
Em parceria com o Centro de Ciências do Estado do Rio de Janeiro 
(CECIERJ), o Instituto de Física (Laboratório “Com Ciência Física”) 
e a Faculdade de Geologia, o projeto UERJ Ciência tem por objeti-
vo fomentar o interesse por inovações tecnológicas e “desmistifi car” o 
conhecimento científi co junto a alunos, professores e público leigo, 
de modo a popularizar e divulgar a ciência, a tecnologia e a inovação.

Ao assumirmos a Sub-reitoria de Extensão e 
Cultura da UERJ (2008 2015) tínhamos o com-
promisso de redefinir diretrizes políticas para a 
extensão universitária na UERJ em consonân-
cia com o PNE (Plano Nacional de Extensão) 
e condizentes com a perspectiva de ampliação 
da atuação deste campo acadêmico, impactan-
do na formação dos estudantes, na construção 
e difusão de novos conhecimentos e sua aplica-
bilidade no cotidiano dos cidadãos, garantindo 
a relação dialógica entre Universidade e demais 
movimentos, espaços e atores sociais.

MAIS PROGRAMAS E 
PROJETOS DE EXTENSÃO

MAIOR ENVOLVIMENTO DA 
SOCIEDADE CIVIL COM A UERJ

Extensão Universitária
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1. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
O Departamento de Extensão promoveu grandes mudanças com a criação 

de sistema de informação e avaliação das ações de Extensão, com a ampliação 
destas atividades no âmbito da Universidade bem como para o reconhecimento 
da mesma no âmbito da gestão, dotação de recursos e ação acadêmica. Além 
disto, colaborou decisivamente na difusão da produção científi ca da UERJ, tan-
to na veiculação desta produção, com  a  criação  do  ambiente  de  editoração  
eletrônica, como no apoio aos periódicos da UERJ para a entrada no sistema e 
para a qualifi cação dos mesmos.  Realizamos eventos em todos municípios do 
estado. Organizamos a UERJ sem Muros, evento tradicional da UERJ, com o 
crescimento de participantes e a estruturação das visitas de escolas. CRESCE-
MOS EM QUALIDADE E QUANTIDADE.

Houve uma reestruturação administrativa com o crescimento da equipe que permi-
tiu o desenvolvimento de novas ações e o enfrentamento de novos desafi os da extensão. 

A) PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO
O Departamento de Extensão (DEPEXT) é responsável pela orientação e ca-

dastramento de Programas coordenados por professores da Universidade. A de-
fi nição de Programa, pela Rede Nacional de Extensão (RENEX) é o “conjunto 
articulado de projetos e outras ações de extensão (cursos, eventos, prestação de 
serviços), preferencialmente integrando as ações de extensão, pesquisa e ensino. 
Tem caráter orgânico-institucional, clareza de diretrizes e orientação para um 
objetivo comum, sendo executado a médio e longo prazo.”

Programas de Extensão
Na UERJ os programas são regulamentados através de Ato Executivo do Rei-

tor. Defi niu-se que para se efetivar o cadastramento de um programa é necessá-
rio que existam, vinculados ao mesmo, no mínimo três (3) projetos cadastrados 
e aprovados no Departamento de Extensão. Encontros com a Sub-Reitora de 
Extensão e Cultura e os Diretores das Unidades que abrigam os programas tam-
bém são promovidos para aprofundar as metas, as condições de funcionamento 
do Programa e compromissos de ambas as partes. 

Os Programas de Extensão articulam eixos temáticos comuns e potenciali-
zam a ação dos projetos.

Na Tabela seguinte demonstramos o crescimento do número de Programas 
de Extensão na UERJ. Isto signifi cou uma promoção de maior sinergia entre os 
projetos de extensão com capacidade de articulação.

Evolução de programas de extensão de 2008-2015 (primeiro semestre)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

23 24 28 29 33 30 33 35

No gráfi co abaixo podemos visualizar melhor esta expansão dos Programas 
de Extensão.

Programas de Extensão

 

Em 2008, ( 1º ano do 1º Mandato) existiam vinte e três (23) programas 
cadastrados no DEPEXT e ativos, o mesmo número do último ano da Reitoria 
Anterior(2004-2007). Em 2015 temos trinta e cinco (35): um aumento de doze 
(12) programas ou 52%.

A pequena queda (três programas) que ocorreu no ano de 2013 foi devido à 
aposentadoria dos coordenadores desses programas, o que os levou a constarem 
como “não ativos”, número que foi logo recuperado em 2014 com a criação de 
novos programas.

LINHAS CLARAS DE ATUAÇÃO
Ao assumirmos a Sub-reitoria de Extensão e Cultura da UERJ (2008-2015) tínhamos 

o compromisso de redefi nir diretrizes políticas para a extensão universitária na UERJ, em 
consonância com o PNE (Plano Nacional de Extensão) e condizentes com a perspectiva de 
ampliação da atuação deste campo acadêmico, impactando na formação dos estudantes, 
na construção e difusão de novos conhecimentos e sua aplicabilidade no cotidiano dos ci-
dadãos, garantindo a relação dialógica entre Universidade e demais movimentos, espaços e 
atores sociais.

Para a consecução deste objetivo e compromisso foram empreendidos esforços que se pau-
taram no trabalho integrado dos quatro departamentos da estrutura organizacional da SR3 e 
suas respectivas coordenações e diretorias. Tomando como base este princípio estruturante, o 
trabalho da SR3 se organizou a partir do elenco de prioridades, objetivos e ações propostas no 
coletivo dos setores da SR3 e da execução e acompanhamento pelos responsáveis.

Dois movimentos foram realizados:
No 1º Movimento a estrutura estratégica e conceitual baseava-se na articulação com 

Políticas de Estado e com proposições da sociedade civil, que gerou novos Programas e 
Projetos de Extensão, com clara defi nição de responsabilidades em termos de Cooperação. 
Desta maneira estruturamos ações e projetos com a Secretaria de Assistência Social e 
Direitos Humanos para a elaboração conceitual e a promoção de ações no enfrentamento a 
intolerância religiosa e à homofobia. Promovemos ações e capacitações de profi ssionais para 
o SUS sobre temas sociais, e na formação ética contra o racismo e o preconceito. Atuamos 
na Educação Indígena, em projetos de Inclusão Social, Acessibilidade, Políticas de formação 
de gestores, conselheiros e produtores culturais, Educação de Jovens e Adultos e Educação 
Ambiental, dentre outros.

Ainda neste 1º Movimento ampliamos o debate interno sobre a Extensão Universitária e 
incentivamos, através de ciclos de debates e vários apoios estratégicos, novas ações de Extensão.

Nos dedicamos ao reconhecimento da UERJ no cenário nacional da Extensão Univer-
sitária, tendo como efeito assumido a Vice-Presidência e a Presidência do Fórum Nacional 
de Pró-Reitores de Extensão das Universidade Públicas Brasileiras (FORPROEX). Foi a 
segunda vez que a UERJ assumiu a Presidência do Fórum (da outra vez foi o Reitor quando 
era Sub-Reitor). 

É importante ressalvar que a UERJ foi a ÚNICA UNIVERSIDADE ESTADUAL  a assumir a 
Presidência do Fórum em toda a sua história. Considero que a Presidência do Fórum foi um reco-
nhecimento claro e explícito da extensão universitária de nossa Universidade.

Atuamos ainda para ampliar os recursos para a extensão universitária e, através de nossa 
ação, conseguimos que a FAPERJ apresentasse pela primeira vez um edital direcionado à 
extensão universitária.

Estabelecemos um marco novo fundamental ao construir parcerias e relações internacio-
nais para a extensão universitária. Nossas relações com instituições italianas,  em especial a 
RAS, gerou condições para a criação de nosso curso de Arqueologia. As intensas relações 
promovidas com Universidades e Centros de Pesquisa Italianos teve como efeito a autoriza-
ção formal do Ministério das Universidades e Pesquisa (MIR) do Governo Italiano para que 
a UERJ pudesse realizar atividades conjuntas naquele país (somos a única Universidade do 
Brasil com esta autorização) e por conta disto, a Fundação RAS (responsável pelas pesquisas 
arqueológicas no sítio de Pompeia e no Mediterrâneo sul da Itália) nos cedeu GRATUITA-
MENTE, sem qualquer espécie de ônus para a UERJ, um escritório para a manutenção des-
tas atividades ( a autorização do Ministério Italiano obrigava a UERJ a ter uma sede naquele 
País; conseguimos cumprir esta exigência sem ônus para a UERJ). 

As relações internacionais estabelecidas pela extensão universitária, fato inédito na UERJ, 
confi gurou-se como uma espécie de “abertura para novas ações” em outras áreas fi ns. Assim foi o 
nosso curso de Arqueologia, as relações com o curso de Turismo, com a Geografi a. Também na 
atividade de pesquisa com a Oceanografi a, a Física e outras áreas. É a clara demonstração que a 
atividade de extensão universitária é articuladora das outras atividades fi m da Universidade e que 
cria a possibilidade de novos conhecimentos e ações.

O 2º Movimento diz respeito às ações dos departamentos e da estrutura da Sub-Reitoria 
de Extensão e Cultura com a meta clara de aumentar em qualidade e quantidade a atividade 
de extensão e cultura em nossa Universidade. Os resultados de nossa estratégia são muito 
positivos e serão demonstrados no decorrer das descrição de nossas ações. 

Profª Regina Henriques
Sub-Reitora de Extensão e Cultura (2008-2012)
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No próximo gráfi co descrevemos a distribuição dos Programas de Extensão por Centro Setorial.

Programas de Extensão

Os Programas de Extensão MultiCentro são alocados na SR-3. São caracterizados por envol-
verem todas as áreas de conhecimento.

É importante destacar que a partir de 2008 houve maior rigor na autorização para a criação de 
Programas de Extensão, que tiveram que cumprir uma série de critérios para a sua constituição.

Projetos de Extensão
Na defi nição da Rede Nacional de Extensão (RENEX), Projeto de Extensão é a “ação pro-

cessual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científi co ou tecnológico, com objetivo 
específi co e prazo determinado. O projeto pode ser: vinculado a um programa (forma preferencial 
– o projeto faz parte de uma nucleação de ações) ou não vinculado a programa (projeto isolado).”

Os projetos de extensão são submetidos a um processo de avaliação pela Comissão de Ava-
liação de Extensão que é composta por 20 professores doutores indicados por seus Centros 
Setoriais. Nesta avaliação são atribuídos conceitos (Excelente-E / Muito Bom-MB / Bom-B / 
Insufi ciente-I) e defi ne as condições de apoio da SR-3 (bolsas, carga horária em extensão, apoio 
para o desenvolvimento dos projetos).

O Sistema de Extensão (Siext) abre anualmente em duas etapas o cadastramento e recadas-
tramento dos projetos de extensão e solicitação de bolsas para o ano correspondente (disponível 
apenas na primeira etapa).

Segue abaixo o crescimento dos projetos de extensão no período de 2008 – 2015:

Evolução de projetos de extensão de 2008-2015
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
457 469 489 461 534 563 634 624

Projetos de Extensão

Em 2008, existiam 457 projetos cadastrados no DEPEXT. Já em 2014, eram 634, o que 
consiste num aumento de 167 ou 36%.

Docentes envolvidos em Projetos de Extensão
Em relação à execução dos projetos de extensão, o número de docentes envolvidos aumentou 

signifi cativamente de 2011 (704)  para 2015 (1211),  isto é, um aumento de 507 docentes (72%).
Cabe salientar que os dados referentes a docentes, discentes, técnico-administrativos e co-

munidade externa envolvidos na execução de projetos de extensão são considerados somente a 
partir de 2011, quando o módulo relatório do Sistema SIEXT foi implementado e nos permitiu 
a aquisição dos dados.

Docentes da UERJ envolvidos na execução de projetos de extensão de 2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
704 878 972 1143 1211

Docentes envolvidos em Projetos de Extensão (%)

Tendo o ano de 2011 como base zero, o aumento da participação dos docentes em Projetos 
de Extensão é de 72%.

Estudantes envolvidos em Projetos de Extensão
O mesmo ocorreu com os discentes (graduandos bolsistas, graduandos voluntários e 

pós-graduandos) em 2011 havia 766 estudantes envolvidos e em 2015, 1.646 discentes – um 
acréscimo de 880 discentes (115%).

Discentes da UERJ envolvidos na execução de projetos de extensão de 2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
766 997 1076 1298 1646

Estudantes envolvidos com Projetos de Extensão (%)

Tendo o ano de 2011 como base zero, o aumento da participação dos estudantes em Proje-
tos de Extensão é de 115%.

Técnico-administrativos envolvidos com Projetos de Extensão
O número de servidores técnico-administrativos também aumentou no mesmo período: em 

2011 eram 239 e em 2015 são 332; um acréscimo de 93 servidores  (39%).

Servidores técnico-administrativos da UERJ envolvidos 
na execução de projetos de extensão de 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015
239 288 277 308 332
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Técnico-administrativos envolvidos em Projetos de Extensão (%)

Tendo o ano de 2011 como base zero, o aumento da participação dos técnico-administrati-
vos em Projetos de Extensão é de 39%.

Membros da comunidade envolvidos em Projetos de Extensão
Houve também acréscimo na participação de membros oriundos da comunidade externa: 

em 2011, com 763 e 2015, com 1184 – um aumento de 421 membros (55%).

Membros da Comunidade Externa envolvidas na 
execução de projetos de extensão de 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015
763 966 1174 1336 1184

Membros da comunidade envolvidos com Projetos de Extensão (%)

Tendo o ano de 2011 como base zero, o aumento da participação dos membros da comuni-
dade em Projetos de Extensão é de 55%.

Público alvo (atingido por Projetos de Extensão)
Segue abaixo a tabela referente ao público atingido pelos projetos de extensão da UERJ de 

2010 a 2014. Enquanto a ligeira diminuição ocorrida em 2011 se deve a uma natural fl utuação, 
o acentuado decréscimo ocorrido em 2012 se explica pela greve de docentes e técnico-adminis-
trativos ocorrida neste ano, o que afetou as atividades de diversas ações extensionistas. Não há 
dados referentes ao ano de 2015, visto que os projetos estão em fase de desenvolvimento e tal 
dado será obtido nos relatórios que serão enviados no fi nal do corrente ano.

Público atingido pelos projetos de extensão de 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014

1.698.820 1.553.432 1.131.528 2.159.820 2.943.288

B) BOLSAS DE EXTENSÃO E INTERNATO RURAL
Anualmente o DEPEXT torna público o Edital de Bolsas de Extensão e de Internato Rural 

com o número de bolsas que serão concedidas, critérios de concessão e prazos para inscrição e 
divulgação dos resultados.

O número de bolsas concedidas por projeto dependerá da demanda qualifi cada apresentada, 
respeitando os seguintes limites: a) o total de bolsas por coordenador não deve ser maior que três 
(3) bolsas; b) até 5% das bolsas de extensão concedidas serão destinadas ao apoio a projetos novos.

Seguem abaixo as tabelas com o número de bolsas  de  extensão disponibilizadas e a evolução 
do valor das mesmas no período de 2007 – 2014: Os aumentos verifi cados no número de bolsas 
se devem a:

2008 – Criação de 30 Bolsas Cultura (projetos do DECULT/UERJ);
2010 –  Criação de 20 Bolsas para o Projeto Conscientização Ambiental, além de outras 15 

Bolsas de Extensão especiais para o Projeto Esporte com Saúde na UERJ, do IEFD);
2011 –  Criação de 10 Bolsas de Extensão especiais para o Projeto  Laboratório de Diversi-

dade Sexual, Políticas e Direitos (LIDIS/SR-3)

Bolsas de Extensão, Internato Rural e Cultura disponibilizadas de 2007- 2015
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
420 450 450 485 495 495 495 495 495

Nº de Bolsas

É importante ressalvar que o número de bolsas ofertadas para a área de extensão e cultura 
(495) é maior do que a ofertada para a Iniciação Científi ca (400) por uma decisão política de 
nossa gestão, considerando que a Iniciação Científi ca tem ofertas de Agências de Fomento e a 
área de Extensão não possuí esta oferta.

Valor das Bolsas
Tomamos a decisão política de igualar paulatinamente o valor das bolsas de Extensão Uni-

versitária e Cultura ofertadas pela UERJ com as que são ofertadas pelo CNPq para a iniciação 
científi ca. 

O Gráfi co abaixo demonstra a relação entre a bolsa de Extensão e Cultura conferida pela 
UERJ e pelo CNPQ por ano. IGUALAMOS AS BOLSAS DA UERJ COM AS DO CNPq.

O Gráfi co seguinte demonstra as relações proporcionais entre a bolsa UERJ e a bolsa CNPq.
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A bolsa do CNPq era 37% maior que a bolsa da UERJ na Reitoria anterior (2004-2007). 
Na nossa gestão a relação desfavorável caiu imediatamente para 17%, em 2012 superou em 9% 
a bolsa do CNPq, e em 2015 estão IGUALIZADAS. Foi a primeira vez na história da UERJ 
que a bolsa ofertada por nossa Universidade não era menor que a bolsa do CNPq.

C) PRÊMIO DE EXTENSÃO MARIA THERESINHA DO PRADO VALLADARES
No ano de 2010 criamos o Prêmio de Extensão Maria Th eresinha do Prado Valladares. 

O DEPEXT, juntamente com a Comissão de Avaliação da Extensão, identifi cou a necessidade 
de uma premiação aos estudantes que se dedicam às atividades extensionistas, reconhecendo 
o empenho, a dedicação e o mérito dos alunos envolvidos no desenvolvimento de projetos. 
A criação do Prêmio objetivou também valorizar a contribuição da Extensão no processo de 
formação de nossos estudantes.

Para nomear nosso Prêmio, foi escolhido o nome da Profª. Maria Th eresinha do Prado Valladares, 
uma homenagem à educadora que se dedicou à extensão universitária e foi reconhecida como 
“mentora intelectual” da UERJ sem Muros. O prêmio é destinado aos projetos que tenham 
obtido os melhores conceitos na UERJ sem Muros, Relatório e Plano de Trabalho e que possuam 
alunos bolsistas com mais de um ano de participação.

D) EDITAIS DE FOMENTO À EXTENSÃO (PROEXT/MEC E FAPERJ)
O Programa de Extensão Universitária (ProExt), lançado pelo Ministério de Educação 

(MEC) tem o objetivo de apoiar as instituições públicas de ensino superior no desenvolvimento 
de programas ou projetos de extensão que contribuam para a implementação de políticas públi-
cas. Criado em 2003, o ProExt abrange a extensão universitária com ênfase na inclusão social.

O DEPEXT promove anualmente a divulgação desse edital entre os Diretores de Centros 
Setoriais, Coordenadores de Núcleos de Extensão das Unidades Acadêmicas e Coordenadores 
de Programas e Projetos de Extensão, incentivando a participação e orientando na elaboração 
das propostas.

Uma comissão composta pelos Diretores de Centros Setoriais é designada para o julgamento 
das propostas da UERJ e defi nição daquelas que serão encaminhadas ao MEC para participação 
no edital nas respectivas linhas temáticas.

O DEPEXT também indicou avaliadores para os projetos submetidos ao MEC pelas 
Universidades brasileiras e participou diretamente do processo de avaliação com representantes 
no Comitê Técnico Multidisciplinar (CTM), instituído pela Comissão Nacional de Extensão 
(CONEX), para análise e julgamento das propostas.

Segue abaixo  o número de propostas (nas modalidades projeto e programa) da UERJ apro-
vados no período de 2008 – 2015:

Propostas da UERJ aprovadas no Edital ProExt de 2008-2015

Em 2010, pela primeira vez um edital da Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) contemplou programas e projetos extensionistas. Essa no-
vidade se deveu ao empenho da Profa. Regina Henriques, Sub-Reitora de Extensão e Cultura, 
que negociou com a FAPERJ um edital específi co para Extensão. Atendendo à reivindicação 
da SR3/UERJ, a FAPERJ lançou o primeiro edital (Edital de Apoio a Projetos de Extensão e 
Pesquisa - EXTPESQ 2010) de apoio a projetos de extensão no Rio de Janeiro. A chamada para 
esse edital desde então tem sido bianual. O DEPEXT é responsável pela divulgação do Edital e 
orientação aos professores interessados em participar.

Em 2010, dos 73 projetos contemplados, a UERJ foi a instituição de ensino superior do 
Estado do Rio de Janeiro com o maior número de propostas aprovadas: vinte e três (23).

Já em 2012, foram contemplados 74 projetos de diversas universidades e instituições de 
ensino superior do estado do Rio de Janeiro. A UERJ teve 19 projetos contemplados, sendo a 
segunda instituição em número de projetos. 

Em 2014 a UERJ novamente teve o maior número de projetos apoiados por este edital: 
vinte (20) projetos em um total de 85 projetos das demais universidades e instituições de ensino 
superior do Estado do Rio de Janeiro. 

A concessão de apoio aos Projetos de Extensão da UERJ consolida o fato de que somos a 
Universidade com mais e melhores atividades de extensão do Estado do Rio de Janeiro.

E) CURSOS DE EXTENSÃO
Os cursos de extensão têm crescido gradativamente, o que demonstra o empenho da comu-

nidade acadêmica em ações que busquem, na interface com o ensino e a pesquisa, a valorização 
social e cultural e a troca de conhecimentos da Universidade com a sociedade.

Em 2008, 1º Mandato, houve um aumento de 61% em relação ao ano de 2007, quando 
ocorreram 170 cursos. O decréscimo no ano de 2012 se justifi ca em função da paralisação das 
atividades que também afetou o ano de 2013,  pois a Universidade ainda estava organizando 
seu calendário acadêmico. Ainda assim, continuamos numa perspectiva crescente, mesmo com 
a interrupção das atividades acadêmicas no ano de 2014, por conta da Copa do Mundo.

O apoio da Sub-Reitoria para o oferecimento de cursos se confi gurou nas reformulações dos 
instrumentos normativos, melhorias no processo de certifi cação e apoio fi nanceiro.

Cursos de extensão oferecidos de 2008-2015 (primeiro semestre)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
278 249 327 286 185 214 221 147

Consolidação da legislação sobre cursos
Em 2009, foi editada a Deliberação 035/2009 que estabelecia normas para os cursos de 

extensão. Esta Deliberação foi fruto de um processo de debate ocorrido desde 2004. Um fato 
decorrente desta Deliberação foi sujeitar todos os cursos a uma mesma norma ( O Cepuerj antes 
estabelecia normas próprias).

F) EVENTOS DE EXTENSÃO
“Ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com clientela espe-

cífi ca, do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científi co e tecnológico 
desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Universidade. Classifi cam-se como eventos: 
congresso, seminário, ciclo de debates, exposição, espetáculo, evento esportivo, festival, etc.” 
(DOCUMENTOS NORMATIVOS DA SR-3)

Há uma subnotifi cação de eventos realizados na UERJ e a SR-3 desenvolveu uma ação pe-
dagógica com a fi nalidade de estimular o registro destes eventos. Já em 2008, primeiro ano do 
1º Mandato, observamos que houve uma aumento de 63% nos eventos registrados. Entretanto, 
a subnotifi cação continua sendo a prática corrente.

Eventos de extensão oferecidos de 2008-2015 (primeiro semestre)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
95 81 107 104 68 114 112 50

G) CICLO EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM DEBATE
Entre os anos de 2008-2011, 1º Mandato, a Sub-Reitoria de Extensão e Cultura promoveu 

discussões públicas através de um Ciclo de Debates, sobre temas relacionados à extensão.
Este Ciclo tinha por objetivo reformular e crescer a extensão universitária. Um dos primeiros 

temas abordados foram princípios, diretrizes, metodologias e perspectivas da extensão nas univer-
sidades brasileiras em que contamos com a participação de representantes da UNIRIO e UFRJ. 
Abordamos também temas relativos aos programas de extensão da UERJ, políticas e práticas da 
extensão na UERJ, o contexto atual da extensão universitária e sua institucionalização, interioriza-
ção – importância, possibilidades e perspectivas e, fechando uma primeira etapa de discussões mais 
gerais, realizamos um encontro com os coordenadores de núcleo de extensão para discussões acerca 
das diretrizes da extensão universitária na UERJ, sua institucionalidade e fomento.

H) UERJ SEM MUROS 
O evento UERJ Sem Muros, que completou a marca histórica de 25 anos em 2014, tem 

uma importância ímpar na troca do conhecimento entre a Universidade e a sociedade. Uma 
vez por ano, no período de uma semana – normalmente no mês de setembro – nossos alunos 
têm a oportunidade de apresentar os projetos que desenvolvem em termos de ensino, pesquisa, 
extensão e cultura, nas atividades desenvolvidas no âmbito de cada Sub-reitoria, a saber:

• Semana de Graduação, sob a responsabilidade da Sub-reitoria de Graduação;

• Semana de Iniciação Científi ca, cuja responsável é a Sub-reitoria de Pós- graduação e Pesquisa;

• Mostra de Extensão, Feira de Prestação de Serviços, Espaço Ciência e Eventos Culturais, 
que são organizados pela Sub-reitoria de Extensão e Cultura.

 Foi em nossa Reitoria que o UERJ SEM MUROS FOI REALIZADO POR TODAS AS 
SUB-REITORIAS, apresentando publicamente todas as atividades fi m de nossa UNIVER-
SIDADE. O UERJ SEM MUROS é um evento de difusão, mas também de avaliação e de 
prestação de contas públicas à sociedade.
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Através de um site são realizadas as inscrições para cada uma das atividades das Sub-reitorias 
e veiculadas as informações sobre o Evento, além da programação, organizada também pelo 
DEPEXT, após o encerramento das inscrições.

O CD contendo o resumo dos projetos foi devidamente registrado, inicialmente através do 
ISBN e, posteriormente, recebeu o ISSN, segundo as regras do Instituto Brasileiro de Informação 
em Ciência e Tecnologia (IBICT). Nos anos de 2013 e 2014, viabilizamos, também, os anais de 
resumo das respectivas edições com um link na referida página, como mais um canal de acesso aos 
resumos dos trabalhos inscritos.

Em termos numéricos, no que diz respeito à extensão, demos um salto em termos de proje-
tos apresentados e público participante.

No ano de 2008, tivemos um quantitativo de 416 projetos apresentados. Em 2014, contamos 
com a participação de 510 projetos, conforme pode ser observado na Tabela abaixo.

Projetos de extensão apresentados na UERJ Sem Muros de 2008- 2014
19ª USM 20ª USM 21ª USM 22ª USM 23ª USM 24ª USM 25ª USM

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
416 397 417 417 438 471 510

Projetos Extensão apresentados USM

Em relação à participação das escolas houve um crescimento desde 2008, como pode ser 
observado no gráfi co abaixo, passando de 500 para 2300 entre os anos de 2009 e 2010. Isso 
se deve a uma série de procedimentos minuciosamente discutidos em relação à organização, 
antes e durante o  evento. Desde 2008, oferecemos transporte para alunos e professores, com o 
auxílio de monitores nos ônibus e lanches. Foi uma política pró-ativa para crescer a participação 
das escolas e o efeito é claro e positivo. Nossa gestão considera a participação de estudantes das 
escolas, especialmente as públicas, uma ação pedagógica de difusão científi ca e aproximação  
com o mundo universitário.

Público da UERJ Sem Muros proveniente de escolas de 2008-2014
19ª USM 20ª USM 21ª USM 22 USM 23ª USM 24ª USM 25ª USM

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
500 500 2300 2000 2200 2000 2400

Projetos Extensão apresentados USM

Os blogs de alunos das escolas que nos visitam refl etem o quanto esse Evento é importante e 
tem um impacto muito positivo.
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Blog da Escola Municipal Espiridião Rosa
http://bairroeducador.blogspot.com.br/2011/09/alunos-do-be-caju-visitam-uerj-e-se.html

quinta-feira, 29 de setembro de 2011

Alunos do BE Caju visitam UERJ e se encantam com sua grandeza

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) recebeu no último dia 22, os alunos do 5º ano 
da E.M Marechal Espiridião Rosas (BE  Caju). A equipe do Bairro Educador fez a articulação para que 
as crianças tivessem a oportunidade conhecer uma universidade, principalmente, sendo pública. O 
evento UERJ sem Muros já está em sua 22º edição e é um espaço onde professores e alunos podem 
apresentar suas produções acadêmicas. A universidade disponibilizou o ônibus que fez o transporte 
das crianças e no fi nal das atividades ofereceram um delicioso lanche para as crianças e professores.

Ao entrar na universidade as crianças se surpreenderam com o tamanho da instituição. A visita a 
universidade foi uma ótima experiência para crianças tão novinhas, mas que já pensam no futuro foi 
de grande valia. As crianças saíram da UERJ planejando voltar como futuros universitários.

Passada a emoção da grandiosidade do local foi hora de participar das atividades do evento e 
eram muitas. Começamos pelo jogo de minivoleibol, uma metodologia apresentada por professo-
res da escola de vôlei do Bernardinho que é oferecida na instituição. A atividade visa ensinar os 
fundamentos do vôlei para crianças em uma área reduzida. Visitamos o planetário móvel montado 
no centro cultural e aprendemos sobre as constelações que existem em nosso sistema solar, além 
de visualizar os movimentos da terra. A entrada para o planetário foi uma grande aventura para os 
estudantes que atravessavam um túnel escuro até chegar à parte central. Diversão e aprendizado 
juntos!!! Seguimos para área dos stands que tinham experiências cientifi cas sendo realizadas, 
orientações sobre a forma correta de escovação dos dentes, além de muitos jogos feitos com 
materiais reciclados do Projeto Gente Miúda, do curso de enfermagem.

As crianças aprenderam como pode ser divertido aprender!!! Agradecemos a UERJ que cedeu 
o ônibus para o transporte dos alunos e também um monitor, Pedro, para nos guiar em seu exten-
so território. Agradecemos também a direção da Escola Marechal Espiridião Rosas por liberar a 
turma e professores para que fossem ao evento.

I) PORTAL DE PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS

1ª fase: Criação do Portal (2008-2011)
Uma das mais importantes inovações da extensão universitária da UERJ durante a atual 

gestão seguramente se refere à comunicação científi ca, notadamente ao apoio aos periódicos 
científi cos desenvolvidos pela Universidade.

Até o início de 2004, o DEPEXT possuía uma estrutura envolvida no apoio de publicações 
impressas (revistas e livros): o Núcleo de Apoio a Publicações de Extensão (NAPE). Em 2004, 
no início da Reitoria Anterior, o Núcleo foi fechado, por conta dos altos custos para produção 
e distribuição das publicações, sem que outra estrutura assumisse suas funções, com relação às 
revistas (enquanto os livros possuíam a Eduerj como alternativa).

Nesse contexto e visando atender à demanda dos editores por apoio institucional, no início 
da atual gestão universitária em 2008, ocorreu a  criação do Portal de Publicações Eletrônicas 
da UERJ: <http://www.e-publicacoes.uerj.br>. 

O objetivo prioritário da criação do Portal era adequar as revistas da Universidade a duas 
tendências contemporâneas das publicações científi cas – a adoção  da mídia eletrônica e da 
política de acesso aberto. Para tanto, adotou-se o software Open Journal Systems (OJS), cuja 
customização para o português foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 
e Tecnologia (IBICT), sob o nome de Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER).

A escolha do SEER/OJS se deveu às seguintes vantagens do sistema: a gratuidade; a possi-
bilidade de realizar todo o trabalho editorial online (desde a submissão por parte dos autores e 
a avaliação por pares até a publicação dos números), o que traz maior velocidade ao processo; 
a facilidade de disseminação e preservação do conhecimento científi co veiculado em artigos.

O único critério defi nido para o ingresso e permanência das revistas no Portal- UERJ é 
tornar-se um projeto de extensão da UERJ, devidamente recadastrado e avaliado a cada ano. 
Tal cadastramento ocorre via SIEXT (como os demais projetos) e, por meio dos mecanismos 
de avaliação próprios da extensão na UERJ, garantir uma avaliação da qualidade das propostas 
de revistas. Além disso, tal cadastro é uma forma de fomento institucional, uma vez que para os 
projetos aprovados, o coordenador (o editor responsável) recebe a autorização de 10h semanais 
de carga horária de trabalho docente para se dedicar à revista, bem como concorre às bolsas de 
extensão, para viabilizar a incorporação de alunos de graduação nas equipes editoriais.

Para a implementação do Portal, contamos com a parceria dos seguintes componentes or-
ganizacionais: a) Diretoria de Informática (DINFO), para a instalação do software no servidor 
da UERJ; b) Diretoria de Comunicação Social (COMUNS), para hospedagem do Portal no 
site da UERJ; c) Rede Sirius de Bibliotecas, para contatos com o IBICT para o oferecimento de 
treinamento de SEER/OJS aos editores e à equipe do Portal – o que ocorreu em abril de 2009.

2ª fase: Implementação de consultoria aos editores (2012- 2015)
A partir de 2012, verifi cou-se a necessidade de implementar um conjunto de ações que não 

apenas garantissem a publicação e o acesso à produção científi ca veiculada pela Universidade, mas 
também que possibilitassem maior visibilidade e qualifi cação para nossos periódicos, através de 
adoção por parte dos editores de maior profi ssionalização na gestão das revistas, bem como de 
práticas editoriais valorizadas pelos principais indexadores internacionais e pela avaliação Qualis 
– empreendida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Nesse sentido, a gestão do Portal passou a ser compartilhada entre a SR-3 e a SR-2, ob-
jetivando constituir-se uma iniciativa que acolhesse as revistas cadastradas como projetos de 
extensão, bem como aquelas vinculadas aos programas de pós- graduação. Sua administração 
direta e localização física permaneceram no DEPEXT. Mais que uma cooperação intrainstitu-
cional, tal parceria representa uma concepção integrada que contempla a produção científi ca 
sob uma dupla perspectiva, na qual produção de conhecimento e disseminação da ciência são 
concebidos como integrados e indissociáveis. Desta forma, a produção científi ca é uma tarefa 
que não diz respeito apenas ao campo da investigação científi ca (como tradicionalmente ocor-
re), senão também se refere a preocupações propriamente extensionistas, como a disseminação 
da ciência e sua tradução em benefícios sociais. Além disso, cada vez mais urge tornar concreta 
a concepção do “tripé” ensino-pesquisa-extensão para além do discurso e em direção às políticas 
de gestão universitária e científi ca.

Assim, em abril de 2012, a equipe do Portal foi ampliada com dois novos funcionários dedi-
cados exclusivamente para cumprir funções especializadas de atendimento aos editores, a saber: 
1) consultoria em tecnologia de sistemas; 2) consultoria em políticas editoriais.

As funções da consultoria em tecnologia de sistemas são: a) acompanhar a inserção de novos 
periódicos na plataforma Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas/Open Journal System 
(SEER/OJS); b) otimizar os recursos desse sistema utilizados pelas equipes editoriais dos peri-
ódicos já hospedados; c) orientar as equipes editoriais no uso do sistema, através da realização 
de cursos de treinamento, encontros presenciais para sanar dúvidas e elaboração de textos e 
vídeos tutoriais. O objetivo é que haja realmente uma utilização completa das funcionalidades 
do sistema, o que permite maior velocidade no trabalho editorial.
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As funções da consultoria em políticas editoriais são: a) auxiliar as equipes editoriais a am-
pliar a visibilidade das publicações, precisamente pela admissão em bases de dados internacio-
nais; b) qualifi car os periódicos, contemplando critérios para melhoria dos estratos na avaliação 
Qualis/CAPES. Para tanto, as ações empreendidas consistem em divulgação de eventos e infor-
mações sobre chamadas de fi nanciamento a periódicos; elaboração de plano de trabalho para 
adoção de práticas editoriais e elaboração de pedidos de inserção em bases de dados; encontros 
presenciais de acompanhamento com editores.

Ações de melhoria de infraestrutura
O trabalho do Portal contou com fi nanciamento da FAPERJ, através do projeto “Extensão 

universitária e produção científi ca – Ampliação do Portal de Publicações Eletrônicas da UERJ”, 
aprovado no Edital FAPERJ 14/2012, referente ao Programa de Apoio a Projetos de Extensão 
e Pesquisa (EXTPESQ). Com o objetivo de ampliar e consolidar o Portal para difusão de co-
nhecimentos técnico-científi cos publicados pela UERJ, esse projeto, aprovado pela FAPERJ em 
meados de 2012, começou a ser executado pelo DEPEXT em julho daquele ano. Os recursos 
do projeto possibilitaram melhorias de infraestrutura. 

Ações de treinamento e capacitação de editores
Dentre os eventos realizados para capacitação de editores, apontamos  os cursos de treina-

mento em SEER (ação contínua e já consolidada) e a realização de um evento sobre comunica-
ção científi ca e indexadores.

Visando à constante capacitação dos editores e das equipes das revistas do Portal para uso 
aprimorado da plataforma SEER/OJS, a equipe do Portal  tem oferecido treinamentos na refe-
rida plataforma, em parceria da SR-3/DEPEXT com o Sistema de Bibliotecas da UERJ (Rede 
Sirius). O curso tem carga horária de 24h, sendo três horas a cada aula, em oito encontros 
durante o período de um mês.

No período de vigência do projeto, foram oferecidas três edições do treinamento, com um 
total de 79 inscrições realizadas, advindas de 37 periódicos científi cos da UERJ. Dentre os 
principais requisitos utilizados para a seleção dos inscritos, está a vinculação a um periódico 
presente – ou a ponto de ingressar – no Portal.

Entre o público participante do curso estão: 11 docentes, 6 bibliotecários, 12 técnicos ad-
ministrativos, 7 alunos de graduação, 2 alunos de pós-graduação e 7 colaborados dos periódicos 
totalizando 45 pessoas capacitadas na plataforma.

Dos 37 periódicos inscritos, 34 deles participaram de alguma edição do curso, sendo assim, 
somente 3 dos periódicos inscritos ainda não foram atendidos.

Outra realização que visou à profi ssionalização do trabalho dos editores foi a realização do 
Seminário Latino-americano sobre Comunicação Científi ca e Indexadores, entre os dias 3 e 
4 de novembro de 2014, contando com a participação de 130 pessoas, envolvendo editores, 
pesquisadores, estudantes etc., inclusive com participantes de outros estados:

Palestrantes do Seminário Latino-americano 
sobre Comunicação Científi ca e Indexadores

Palestrante Instituição Palestra

Alex Mendonça Bôa SciELO

SciELO Brasil – Rumo à profi ssionalização, 
internacionalização e fi nanciamento sustentável dos 
periódicos de qualidade do Brasil – desempenho e 
linhas de ação.

Arianna Becerril García Redalyc Comunicación, Legitimación y Prácticas Editoriales 
en las Revistas Científi cas de América Latina

Gustavo E. Fischman PKP / Arizona 
State University PKP + Métricas de Artigos= Promessas e desafi os

José Octavio Alonso 
Gamboa Latindex Las características editoriales de las revistas latino-

americanas desde la perspectiva de Latindex
Ronnie Fagundes de Brito IBICT Ferramentas de apoio à Gestão da Informação Científi ca

Simone Faury Dib Rede Sirius UERJ Gerenciamento eletrônico de referências e citações: 
EndNoteWeb

Em sintonia com os treinamentos realizados, a equipe do Portal também desenvolve e dissemi-
na entre os editores um conjunto de materiais instrucionais, voltados para a operação e gestão da 
plataforma SEER/OJS e para o aprimoramento das políticas editoriais e das páginas de apresen-
tação das revistas do Portal, bem como para a padronização dos artigos visando o cumprimento 
de critérios defi nidos pelos relatórios de avaliação Qualis/CAPES de diferentes áreas do conheci-
mento, assim como por bases de dados e diretórios de revistas científi cas. Tais materiais envolvem 
relatórios específi cos para cada revista sobre o seu status frente às bases como Scopus, SciELO, 
PsychINFO entre outras, além de tutoriais de cadastro em diretórios como DOAJ, Diadorim, 
Periódicos CAPES etc., de aplicação das licenças CreativeCommons,  requeridas  por  algumas  
bases,  e  solicitação  de  ISSN. Foram elaborados também tutoriaisde gestão e uso do SEER/OJS.

Digital Object Identifi er (DOI)
Em março de 2013, a equipe do Portal solicitou à CrossRef o pedido de credenciamento da 

UERJ como agência atribuidora de Digital Object Identifi er  (DOI). O objetivo desta associação 
foi oferecer às revistas do Portal um identifi cador digital para cada artigo publicado, o que se 
justifi ca por fi ns de visibilidade, armazenamento e preservação da informação. Assim, no mês 
de maio do mesmo ano, a CrossRef deferiu o pedido de associação, atribuindo à UERJ o prefi xo 
DOI 10.12.952. Foi elaborado um roteiro para instruir os editores, bem como suas equipes 
editoriais sobre como solicitar DOI sempre que houver a publicação de novos fascículos.

Atualmente 19 periódicos contam com DOI atribuído à sua produção: Arcos Design; Ca-
dernos do IME – Série Informática; Demetra; Ekstasis;  Estudos e Pesquisas em Psicologia; 
Geo UERJ; História, Natureza e Espaço; Jornal Brasileiro de TelesSaúde; Mural Internacional; 
Pensares em Revista; Revista de Direito da Cidade; Revista Direito e Práxis; Revista Internacio-
nal de Ciências; Revista Intratextos; Revista Quaestio Iuris; Revista Soletras; Revista Sustinere; 
Revista Tamoios; e Textos Escolhidos de Cultura e Arte Populares.

Resultados
Desde a formação da equipe de consultoria, houve um crescimento no número de revistas hos-

pedadas no Portal. Ao fi nal do ano de 2012, o Portal contava com 19 periódicos. Este número su-
biu no ano seguinte, pulando para 52 revistas hospedadas. Tal crescimento se justifi ca pelas ações 
que foram empreendidas em 2012 de estímulo à entrada de revistas no Portal, conjuntamente 
à adoção das ações de consultoria aos editores. O crescimento se manteve, fechando 2014 com 
57 periódicos. Até junho de 2015, este número seguiu aumentando, chegando a 63 periódicos.

Segue abaixo a evolução do número de revistas hospedadas no Portal desde sua criação e 
a evolução do número de acessos por ano esclarecemos que os dados de 2015 são parciais, 
pois se referem apenas ao primeiro semestre (janeiro-junho). Por isso, não foram incluídos 
no gráfi co, pois gerariam uma percepção distorcida da evolução do quantitativo de número 
de acessos a texto completo.

Número de revistas hospedadas no Portal de 
Publicações da UERJ de 2008-2015 (primeiro semestre)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
7 10 10 13 19 52 57 63*

Revistas hospedadas no Portal

Número de acessos ao Portal de Publicações 
da UERJ de 2009 – 2015 (primeiro semestre)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
20.343 102.400 245.670 320.118 510.032 961.850 659.925*

Número de acessos ao Portal

Sobre o trabalho de elevação dos conceitos de avaliação no sistema Qualis/CAPES das 
revistas do Portal, por meio de orientações aos editores, destaca- se que na última avaliação 
da CAPES houve um avanço de revistas para os estratos superiores de avaliação. 
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J) REVISTA “INTERAGIR: PENSANDO A EXTENSÃO”

A Revista Interagir: pensando a extensão (ISSN - 15198847) é uma publicação que tem por fi na-
lidade disseminar os saberes da extensão universitária e ampliar o debate de questões inseridas nas 
áreas temáticas defi nidas no Plano Nacional de Extensão. A publicação da revista é feita desde 2001 
pelo DEPEXT. Seu público-alvo inclui profi ssionais, pesquisadores, professores e alunos de insti-
tuições de ensino superior, órgãos públicos e organizações governamentais e não governamentais.

Em 2008 a revista era publicada em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), 
o que ocorreu até o primeiro semestre de 2010 (números 11 e 12).

No segundo semestre de 2010, foi realizada a preparação do número 13 sob a responsabili-
dade exclusiva do DEPEXT. A revista foi impressa pela gráfi ca da UERJ.

Com o propósito de aumentar a qualidade da revista, foram revistas as normas de publicação 
e desenvolvidos novos formulários de avaliação. Procurou-se nesse ano aumentar o quadro de 
pareceristas qualifi cados, identifi cando, através do Currículo Lattes do CNPq, consultores 
ad hoc em todo o território nacional.

Em 2011 foi providenciado o ISSN eletrônico (e-ISSN 22364447) para o periódico 
e iniciada a veiculação no formato digital no Portal de Publicações Eletrônicas da UERJ 
(http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/intergir).

Em agosto de 2011, foi lançado no formato impresso e em formato  eletrônico o número 
14 da revista Interagir.

O número 16 da revista passou a ser apenas em formato eletrônico, colocado online no 
Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas - SEER em março de 2013.

A revista, agora apenas em edição eletrônica _registrada sob o ISSN ELETRÔNICO 
2236-4447 terá seus textos avaliados e lançados à medida que forem aceitos, sem esperar neces-
sariamente o número sufi ciente para fechar uma edição.

Todas as edições da revista publicadas desde 2006 (número 10) até 2014 (número 19) en-
contram-se disponíveis para leitura no Portal de Publicações Eletrônicas da UERJ, aumentando 
bastante seu alcance.

Os números 17,18 e 19 relativos a janeiro-dezembro de 2014 foram agrupados visando 
acertar a periodicidade da revista.

K) INTERIORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO
As ações extensionistas da UERJ atingiram em 2014 um público de aproximadamente 

3.000.000 pessoas, com atuação em 23 municípios do Estado do Rio de Janeiro, dispostos 
abaixo na Imagem 3, por Região Administrativa do Estado do Rio de Janeiro.

Municípios do Estado do Rio de Janeiro com 
presença de ações extensionistas em 2014

L) UERJ CIÊNCIA
Em parceria com o Centro de Ciências do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ), o Insti-

tuto de Física (Laboratório “Com Ciência Física”) e a Faculdade de Geologia, o projeto UERJ 
Ciência tem por objetivo fomentar o interesse por inovações tecnológicas e “desmistifi car” o 
conhecimento científi co junto a alunos, professores e público leigo, de modo a popularizar e 
divulgar a ciência, a tecnologia e a inovação.

Conceitos das revistas do Portal no Qualis/CAPES 
em suas áreas do conhecimento.

Conceito
Área madrinha

2012 2013 2014 2015
A1 - - - 3
A2 - 1 1 2
B1 5 5 8 7
B2 2 3 5 6
B3 1 6 6 6
B4 6 6 6 7
B5 2 6 7 8
C 2 5 4 2

Não Avaliado 9 11 20 22
TOTAL 27 43 57 63

Fonte: Consulta ao Sistema WebQualis. Para os dados do ano de 2012 e 2013, a consulta foi obtida 
em meados daqueles anos, quando o número de revistas hospedadas era 27 e 43, respectivamente.

Até o fi nal de 2014, foi identifi cado que 48 revistas do Portal já contavam com algum tipo 
de indexação ou registro em base de dados, catálogo ou índice de revistas científi cas. As inde-
xações ocorridas no período entre 2012 e 2014 encontram-se resumidas na tabela, a seguir:

Evolução dos registros das revistas do Portal em bases de dados, catálogos e 
índices de periódicos científi co-acadêmicos – 15 principais indexadores

Bases
Número de revistas cadastradas

2013-2013 2014 2015*
Latindex Catalogo 16 33 34
Ebsco-Fonte Acadêmica - 20 23
Gale-Cengage-Informe Acadêmico - 21 21
DOAJ 9 14 15
Revistas no SEER 8 12 14
Periódicos CAPES 10 11 13
Diadorim 4 8 13
Journals for Free 9 11 11
Sumários.org 8 10 10
LatindexDirectorio 4 9 9
JournalTOCs 1 4 4
CLASE 3 4 4
LILACS 2 3 4
e-Revistas - 3 3

Fonte: Elaboração própria, em consulta às referidas bases. Atualizado em 26 de junho  de 2015.

Em resumo, destaca-se a existência de 178 registros das revistas do Portal em bases de dados, 
sendo 95 a mais do que em 2012. Destaca-se também, que o volume de indexações na base 
Latindex rendeu ao Portal uma menção em  artigo recente sobre o uso do SEER/OJS em portais 
brasileiros (SHINTAKU; BRITO; CARVALHO NETO. “A avaliação dos portais de revistas 
brasileiros implementados com o SEER/OJS por meio do levantamento da indexação pelo 
Latindex e SciELO”. Informação & Sociedade: Estudos. João Pessoa, v.24, n.2, p. 139-148, 
maio/ago. 2014), salientando o número de revistas do Portal indexados por essa base, além de 
fi gurar como sexto portal brasileiro com o maior número de revistas.

Portais brasileiros com maior número de revistas

Fonte: SHINTAKU; BRITO; CARVALHO NETO. “A avaliação dos portais de revistas brasileiros 
implementados com o SEER/OJS por meio do levantamento da indexação pelo Latindex e SciELO”. 

Informação & Sociedade: Estudos. João Pessoa, v.24, n.2, p. 139-148, maio/ago. 2014
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Com início no segundo semestre de 2008, foram realizadas ofi cinas, mostras interativas, 
programas de astronomia (planetário infl ável) e exibição de vídeos (Ver Ciência). Como parte 
importante do projeto, são oferecidas ofi cinas para alunos e professores do ensino médio e en-
sino fundamental, tanto das escolas da capital como do interior .Tais ofi cinas têm por objetivo 
incentivar a criação de núcleos de ciências, tais como feira de ciências e laboratórios de apoio 
ao conteúdo teórico .

A partir de 2013, o projeto passou a contar com um planetário infl ável - adquirido com re-
cursos da SR-3, com apoio da FAPERJ (Edital 08/2011 – Apoio às Universidades Estaduais ) .

Ao longo do período da atual gestão, o projeto UERJ Ciência contou com fomento da 
FAPERJ, através de sucessivos editais

Seguem abaixo a relação de apresentações por ano, com os respectivos públicos estimados, 
acompanhadas também de fotografi as:

LOCAL UERJ CIÊNCIA/ PÚBLICO ESTIMADO
Em 2008 Em 2009 Em 2010 Em 2011 Em 2012 Em 2013 Em 2014

Campus Maracanã 2.000 2.000 2.350
 Semana de C&T 

(MCT) 12.000 6.000 9.000 10.000 8.000 7.000

UERJ SEM MUROS 2.000 2.000 2.000 500 2.000 2.000 1.200
Nova Friburgo 

(Praça) 12.000

FAT/UERJ 4.000
FEBF/UERJ 3.000

SBPC/Natal - RN 10.000
CAP/UERJ 800
Cabo Frio 5.000

Feira FAPERJ 8.000
SBPC/Goiânia 10.000

Congresso Extensão 
Universitária - 

UFRGS 
500

Colégio Militar - RJ 3.000
Vassouras - RJ 5.000
Cordeiro - RJ 3.000

Barra do Piraí - RJ 1.000 3.000 1.200
Itaboraí - RJ 500

Teresópolis - RJ 5.000
Cachoeiras de 
Macacu - RJ 5.000

Iguaba - RJ 3.000
Araruama - RJ 3.000

 
UERJ Ciência 2008 UERJ Ciência 2009

 
UERJ Ciência 2010 SBPC 2011

UERJ Ciência em 2013

No primeiro semestre de 2015 foram feitas as seguintes apresentações:

Evento Local Público estimado

UERJ Ciência Resende 1800

UERJ Ciência Piraí 1200

UERJ Ciência Planetário da Gávea 600

UERJ Ciência Vassouras 2700

UERJ Ciência Petrópolis 2000

TOTAL 8300

M) UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE - UNATI
A UnATI já se destacava no cenário nacional e internacional como referência para a promoção 

do envelhecimento saudável e continuou a captar recursos e desenvolver novos e antigos projetos 
de extensão e de pesquisa nesta temática, ampliando sua articulação com unidades acadêmicas que 
também têm na UNATi um campo de experiências e estudos com alta contribuição nos processo de 
formação e construção do conhecimento. Suas atividades estão detalhadas a seguir.

Eixos de atuação
O programa que envolve a UnATI/UERJ apresenta quatro elementos básicos, que cons-

tituem eixos em torno dos quais se encontra uma estrutura que, por defi nição, é considerada 
aberta – no sentido de não-concluída, uma vez que pretende ser dinâmica. Em cada eixo 
podem ser identifi cadas ações de ensino, pesquisa e extensão.

O primeiro é voltado para os idosos e reúne as seguintes atividades:

• Serviços de saúde

• Atividades sócio-culturais e educativas

• Atividades de integração e inserção social.

O segundo eixo é voltado para estudantes de graduação, profi ssionais e público não idoso:

• Formação, capacitação, atualização, especialização de recursos humanos.

• Educação continuada.

• Preparação de cuidadores de idosos.

O terceiro prioriza a produção de conhecimento e volta-se para pesquisadores e estudantes 
de cursos de pós-graduação:

• Produção de pesquisas.

• Centro de documentação.

• Website (www.unati.uerj.br) que reúne informações sobre todas as atividades desen-
volvidas e farto material sobre o tema do envelhecimento.

• Publicação e divulgação da produção dos pesquisadores.

• Produção da Revista Científi ca (RBGG), indexada ao SciELO.

O quarto eixo prioriza a sensibilização da opinião pública e preocupa-se com a visibilidade 
do programa. É voltado para o público externo e formador de opinião:

• Atividades de extensão.

• Programa de voluntariado.

• Atividades de comunicação e divulgação.

• Formulação de Políticas na área da saúde com intensa atuação junto a vários órgãos 
públicos e privados.

Por fi m, a UnATI/UERJ, na condição de referência nacional e latino-americana nessa temá-
tica, assume uma participação ativa na formulação de políticas voltadas para a população idosa.
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Centro de convivência
O centro de convivência é um local de bem-estar, lazer, participação e integração dos 

idosos. Atualmente, são oferecidas cerca de 3 mil vagas por semestre para uma média de 
125 cursos. A procura chega a até 12 mil pessoas. Existem cursos de idiomas, informática, 
teatro, postura corporal, dança, música, cinema, história e muitos mais. É uma gama de 
atividades e possibilidades de aprendizado que têm o objetivo de fazer o idoso sentir-se útil 
e participativo, alongando seu período de vida com qualidade – o que signifi ca reduzir a 
necessidade de suporte médico (e seus respectivos gastos) ou familiar e combater a solidão 
e a depressão – bastante comum nessa faixa etária. Por trás de todas essas atividades, enfi m, 
está o objetivo da saúde integral.

Hoje em dia, as pessoas vivem mais. A grande questão é fazer com que esses anos a mais 
sejam vividos de forma participativa, cidadã e plena, e não num leito, com o peso de alguém 
que está provocando um transtorno ou um baque fi nanceiro na família.

Nas atividades do centro de convivência, a população atendida é formada por homens 
e mulheres a partir dos 60 anos de idade. No campo de ensino e pesquisa, a UnATI volta-
-se para os profi ssionais da área de saúde interessados em adquirir maior especialização no 
campo do envelhecimento.

Atividades destinadas à população a partir de 60 anos

EDUCAÇÃO PARA SAÚDE

1) Ecologia é Vida

2) Massoterapia e Drenagem Linfática Manual

3) Namorar com Saúde

4) Nutrição e Terceira Idade

5) Orientação Postural

6) Prevenção de Quedas

7) Prevenção de Quedas – Grupo Especial

8) Psicomotricidade

9) Reeducação da postura do Gesto e do Movimento

10) Saúde Natural

11) Saúde Natural – Relaxamento e Meditação

12) Treinamento de Força Aplicada

13) Voz e Percepção

14) Yoga

ARTE E CULTURA

15) Arte em Retalhos

16) Biodanza com a Terceira Idade

17) Biodança: Um Encontro com a Vida

18) Cinema e a Psicomotricidade

19) Dança de Salão

20) Dança Sênior

21) Decoupage, Texturas em Madeira e Cerâmica

22) Evolução do Gosto e da Moda

23) Interpretação de Poesia

24) Nossas Raízes

25) Ofi cina de Criatividade

26) Ofi cina nas Ondas do Rio

27) Teatro Contemporâneo para Iniciantes

CONHECIMENTOS GERAIS

28) A História da Intolerância

29) A UnATI na Futura

30) Alfabetização na 3ª Idade: das 1ª letras aos muitos textos – Proalfa / UnATI

31) As Tecnologias no Dia-a-Dia da 3ª Idade

32) Capacitação em Voluntariado e Envelhecimento Ativo

33) Capacitação Profi ssional para 3ª Idade

34) Ciência não Tem Idade

35) Contação de História Através do Tempo

36) Desafi os e Prazeres: Leituras, Escritas e Matemática – Proalfa / UnATI

37) História da Arte na Europa

38) História da Arte no Brasil

39) Introdução a Informática para a Terceira Idade

40) Lembranças do Meu Tempo

41) Ofi cina de Crônicas

42) Sons e Imagens

43) Xadrez para Principiantes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS SOBRE TERCEIRA IDADE

44) Grupo Operativo

45) Idosos em Ações de Participação Social na 3ª Idade

46) Memória Biográfi ca

47) Noções de Jornalismo

48) O Idoso na Mídia

49) Ofi cina da Memória – Mente Alerta I

50) Ofi cina da Memória – Mente Alerta II – Turma A

51) Ofi cina da Memória – Mente Alerta II – Turma B

52) Ofi cina da Memória – Ofi cina I

53) Ofi cina da Memória – Ofi cina nível avançado

54) Projeto Gênero e Etnia

55) Refl exões sobre Envelhecimento Humano

56) Seminário de Educação Gerontológica

57) Tricotar: Conversa de Mulheres

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

58) Alemão para a Terceira Idade

59) Espanhol para a Terceira Idade

60) Francês para a Terceira Idade

61) Inglês Através de Jogos, Dramatização e Outras Atividades Lúdicas

62) Italiano para a Terceira Idade Através da Música

ATIVIDADES DESTINADAS A PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DE GERONTOLOGIA

63) Grupo de Estudos

64) Introdução à Gerontologia Social
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Além das atividades oferecidas pelo Centro de Convivência, vários grupos, ao longo do 
tempo, foram estruturados para apresentações, na Universidade e fora dela.

Algumas das ações realizadas por estes grupos:

• Teatro Contemporâneo.

• Mulheres ciganas, sua trovas e poesias.

• Passos seguros na terceira idade - melhorar as atividades de vida diária, gerando autonomia, 
dinamismo e interação social;

• Orientação Postural - melhorar a mobilidade do corpo, prevenindo dores ocasionadas pelo 
desuso articular;

• Refl exões sobre Envelhecimento Humano – Fortalecer a capacitação de interação social e falar 
sobre temas atuais do que é ser idoso hoje no Rio de Janeiro;

• Grupo Roda da Saúde – abordar alguns temas como estresse, hipertensão arterial, diabetes, 
problemas ósteo-articulares, saúde oral;

• Nutrição e Terceira Idade – enumerar infl uências na formação do hábito alimentar, 
conhecer o valor nutricional dos alimentos e os princípios de uma alimentação saudável e 
relacionar os cuidados com a alimentação ao processo de envelhecimento;

• Prevenção de quedas – trabalhar o equilíbrio e a marcha, treinando o caminhar correto. 
Fortalecer e alongar os músculos. Prevenir quedas;

• Grupo de apresentação de dança (dança de salão)

1) O Centro de Convivência hoje funciona com a capacidade máxima de alunos idosos. 

2) O Centro de Referência e documentação sobre envelhecimento funciona como uma 
biblioteca informatizada, atuando na identifi cação, organização, sistematização, divul-
gação de informações no âmbito do envelhecimento humano contidas em Teses, 
Dissertações, Monografi as, Artigos, Livros, Material jornalístico nas diversas temáticas 
afi ns voltadas ao envelhecimento humano e as questões relativas à Terceira Idade.

3) A Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia agora é indexada e pertence ao seleto grupo 
do SciELO, aumentou o número de publicações de 3 (três) para 4 (quatro) edições anuais.

4) Nosso Ambulatório manteve os mesmos níveis de atendimento, em torno de 6000 a 10000 
idosos assistidos. 

5) Extensão – coordenado pela Dra. Sandra Rabelo atual Presidente do Conselho Nacional 
do Idoso, coordena todos os projetos de extensão cadastrados nos Departamentos de 
Extensão e CETREINA.UERJ, que buscam estes espaços para o estágio internos comple-
mentar e treinamento de alunos da graduação e pós-graduação com o desenvolvimento 
de pesquisas, promovendo assim uma relação de intergeracionalidade entre o jovem e o 
idoso. Juntamente com o Centro de Produção/CEPUERJ e empresas do setor privado, 
esta área tem oferecido cursos voltados para Cuidadores de Idosos e para profi ssionais na 
área da gerontogeriatria.

6) O Curso de Especialização em parceria com a FCM e CEPUERJ é o maior do Brasil e se en-
contra na 33ª turma. Entre 2008 a 2014 formou 650 especialistas em Geriatria e Gerontologia.

7) Ao longo desses 6 anos foram 14 projetos fi nanciados, nos quais incluímos reformas nas 
instalações da UnATI, como obras nos banheiros, copa, reformas nas salas de aula e nas 
salas de pesquisa, além de mobiliário e equipamentos de informática e refrigeração de 
todas as salas.

INOVAR, INSERIR E CRESCER
No passado da UERJ a atividade de extensão estava prati-

camente restrita à área de saúde. Não é mais. 
Nossa Universidade ampliou substancialmente a ativida-

de de extensão universitária e a nossa gestão teve a principal 
preocupação de fomentar o crescimento com qualidade.

Há ainda, por muito esforço que tenha sido feito, um im-
perativo de mais inserir a atividade de extensão na formação 
de nossos estudantes e de melhor articular com as atividades 
de pesquisa. E isto implica em uma mudança cultural deci-
siva, no interior da Universidade e entre aqueles que dese-
nham a política de C&T do Brasil.

No Brasil, a Universidade Pública, tem responsabilidade social. 
Não podemos nos manter como um País de commodities 

e sujeitos às ações rapineiras de países do primeiro mundo.  
Não podemos manter, mesmo que hoje em melhores condi-
ções, as graves desigualdades sociais. Temos que atuar, sem 
omissão, na inclusão social e na afi rmação de cidadania.

A Profa. Regina Henriques, Sub-Reitora de Extensão e 
Cultura, em nossos dois mandatos possuía as qualidades ne-
cessárias para a direção da área de extensão. Atuou como 
docente em projetos de extensão e sempre teve uma postura 
fi rme para a inclusão social e a promoção de cidadania. Seu 
trabalho e de sua equipe foram muito bem sucedidos.

Incluímos mais a atividade de extensão universitária no 
cotidiano da UERJ, inovamos no Portal de Periódicos e 
na internacionalização da extensão universitária e, princi-
palmente, crescemos de maneira uniforme e com muita 
qualidade.

O trabalho da Profa. Regina Henriques foi reconhecido 
para além da UERJ. Assumiu a Presidência do Fórum de 
Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Bra-
sileiras e promoveu ativamente ações políticas para o fi nan-
ciamento da atividade de extensão em agências de fomento.

Os dados são incontestes. Houve um signifi cativo cres-
cimento da extensão universitária na UERJ.  Que o futuro 
desenhe melhores indicadores.

Prof. Ricardo Vieiralves

Reitor: Ricardo Vieiralves Vice-reitor: Paulo Roberto Volpato
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PRESTANDO CONTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO

RECORDE DE INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR 
Dentre as principais conquistas na gestão 2008-2015 destacam-se 
a adoção de novos sistemas do Vestibular e o aprimoramento dos 
eventos de correção online e de canetagem.

PELA PRIMEIRA VEZ OS ESTUDANTES COTISTAS 
RECEBERAM APOIO COM MATERIAL DIDÁTICO
A aquisição de material didático para o aluno cotista, possibilitada 
por meio de dotação orçamentária anual, contribui para o êxito da 
política de permanência dos alunos.

DIPLOMAS EMITIDOS EM TEMPO CADA VEZ MENOR
As ações desenvolvidas permitiram que, hoje, a emissão de diplo-
mas pela Universidade tenha sido equacionada.

CONTROLE RIGOROSO EM TENTATIVAS DE FRAUDE 
NO SISTEMA DE COTAS
Apuramos todas as denúncias que foram feitas sobre possíveis 
fraudes no Sistema de Cotas.

BOLSA PERMANÊNCIA: UM DOS MAIORES PROGRAMAS 
DE INCLUSÃO SOCIAL DAS UNIVERSIDADES DO BRASIL

R$ 42.368.200,00 AO ANO  COM BOLSAS PARA 
ESTUDANTES PAGAS COM RECURSOS DA UERJVESTIBULAR QUE APROXIMA O 

ENSINO MÉDIO DA UNIVERSIDADE

MODERNIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS

(Cumprindo o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal) 
Ensino de Graduação

Nossa corajosa UERJ, que foi a primeira a 
instituir o ensino noturno para o estudante tra-
balhador e a primeira a introduzir o sistema de 
cotas, teve na Sub-Reitoria de Graduação a ação 
digna que merece. 

As estratégias da graduação tiveram o efeito 
de ter o maior número de inscritos em toda a 
nossa história no Vestibular, que aprimorou as 
interfaces com o ensino médio. A SR-1 estru-
turou e regrou de maneira transparente o apoio 
aos estudantes. Concedeu pela primeira vez ma-
terial didático para os alunos cotistas. Impediu 
fraudes e irregularidades em todos os níveis. 
Acabou com o passivo gigantesco na emissão de 
diplomas. Ampliou a oferta de estágios exter-
nos e realizou mostras de estágio importantes. 
Investiu na formação de professores para o en-
sino médio e o fundamental. E, principalmen-
te, demonstrou que o diálogo com as Unidades 
Acadêmicas, com os estudantes, com os órgãos 
de governo e da sociedade civil era produtivo e 
capaz de gerar novas formas de ação. 



2 / PRESTANDO CONTAS • RELATÓRIO DE GESTÃO • UERJ 2008-2015

AS LINHAS CLARAS DE AÇÃO FORAM ESTRUTURADAS NOS ASPECTOS A SEGUIR
1) A primeira ação desenvolvida a partir do Gabinete, que teria repercussões sobre todo o vir-a-ser da 

gestão foi a integração e o diálogo permanente entre os departamentos da SR-1, a partir da defi nição 
de objetivos, metas e resultados a alcançar. Dessa forma, foi instituído o Colegiado da SR-1 que, 
reunindo-se mensalmente, promoveu o feed-back necessário para ações a serem desenvolvidas.

2) Diálogo permanente com o DCE e os CAs, passível de detectar problemas e encaminhar soluções. 
A importância da existência de um gabinete da SR-1 sempre aberto aos estudantes foi um fator 
fundamental para o estabelecimento das agendas políticas de ações junto aos estudantes.

3) Reformulação da estrutura da SR.1, a partir da concepção de que faltava à Sub-reitoria um setor 
efetivo de avaliação permanente e de proposição de projetos especiais e de inovação. Nasceu, assim, 
o Departamento de Projetos Especiais e Inovações – DEAPI (AEDA nº 017/Reitoria/2010), que 
incorporou a responsabilidade sobre aquele que era, até então, o único grande projeto da SR: o 
PROINICIAR. Como a experiência demonstrou que a proposição de projetos especiais e de ino-
vação fi cava acanhada frente ao peso do PROINICIAR, foi proposta em 2012 (AEDA nº 016/
Reitoria/2012) a divisão do Departamento em duas coordenadorias, de forma que uma pudesse 
se dedicar à articulação e iniciação acadêmica – CAIAC (incluindo o PROINICIAR) e a outra aos 
projetos especiais e de inovação (COPEI). A decisão mostrou-se altamente acertada, possibilitando 
que as duas coordenadorias pudessem ampliar, racionalizar e aprofundar sua ação, conforme será 
demonstrado em outro item do relatório. O CETREINA foi outro departamento que mudou 
completamente suas características, passando a ter responsabilidades eminentemente acadêmicas 
a partir da concepção de que os estágios são parte intrínseca do processo de formação profi ssional. 
No processo de avaliação continuada atribuída ao antigo departamento e, depois, às duas coorde-
nadorias, o desempenho dos estudantes que ingressaram na Universidade pelo Sistema de Reserva 
de Vagas teve sempre um destaque especial.

4) Normatização do processo de concessão de Apoio Financeiro a Estudantes e de liberação de trans-
porte para trabalho de campo e para a participação estudantil em congressos e encontros. Esse 
processo de normatização teve início com a Circular nº 021/SR.1-GAB/2008, sendo efetivamente 
normatizada através do AEDA nº 006/Reitoria/2010 (que regulamentou a concessão de auxílio 
fi nanceiro a estudantes) e da Ordem de Serviço nº 001/SR-1/2012 (que dispôs sobre a regulamen-
tação dos trabalhos de campo, na utilização dos microônibus da SR-1). Em 2014, uma Ordem de 
Serviço (nº 001/SR-1/2014) complementou a regulamentação para concessão de aluguel de ôni-
bus para congressos, seminários, encontros e demais eventos estudantis, favorecendo um melhor 
controle das solicitações de forma a promover a democratização real do processo de concessões.)

5) Reestruturação do Calouro Humano, criado em 1997 e a partir de 2008 diretamente sob 
a responsabilidade da Assessoria Acadêmica da SR-1, redesenhado de modo a envolver 
calouros e veteranos em atividades acadêmicas e culturais variadas, passíveis de coibir o 
trote violento e uma iniciação traumática dos calouros na vida universitária. Os resultados 
positivos foram demonstrados desde o primeiro ano, sendo alcançados patamares mais 
elevados a cada ano, demonstrando que o caminho trilhado foi acertado e os objetivos sa-
tisfatoriamente alcançados. É importante dizer que, a partir de 2010, o Calouro Humano 
passou a envolver, também, os alunos dos cursos a distância.

6) O Projeto do Ementário Eletrônico, realizado pelo DEP, digitalizou e realizou a con-
ferência das ementas, de acordo com as informações disponíveis em seus processos de 
criação/alteração, Deliberação, SAG, com a geração dos respectivos PDFs, planos de pe-
riodização e conversão para a linguagem HTML. Em 2015, a proposta é a de fi nalização 
da disponibilização das ementas das disciplinas eletivas defi nidas e universais por Unidades. 
Ainda no primeiro mandato (2008-2012) foi realizado um aprimoramento do projeto “Siga 
as Setas” que conta com a participação de todos os estagiários do Departamento sob a super-
visão dos pedagogos. Foram feitos contatos com escolas particulares de ensino médio e com as 
grandes escolas públicas para levantamento de interesse e agendamento para palestra sobre os 
cursos de graduação, o sistema de seleção acadêmica e o regime de cotas. Em 2014, o projeto 
trouxe à UERJ 925 alunos do ensino médio oriundos de 36 escolas.

7) Gerenciamento, pelo Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica – DEP,  das ques-
tões pedagógicas dos alunos do Programa de Estudantes - Convênio de Graduação – PEC-G. 
Os alunos do Programa estão presentes em todos os centros setoriais da Universidade e mais es-
pecifi camente nos cursos do CCS. Esses alunos são oriundos dos seguintes países: Cabo Verde, 
Moçambique, Angola, República Democrática do Congo, Paraguai, Haiti, Guiné Bissau, Cuba, 
El Salvador, Camarões, Togo e Benin, sendo que atualmente o país com mais alunos é Angola (5).

Panorama Alunos PEC-G 2015/1

LINHAS CLARAS DE ATUAÇÃO 
“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma 

coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre”.

Paulo Freire (Pedagogia do Oprimido)

As palavras de Paulo Freire, impressas na entrada do Gabinete da Sub-rei-
tora, representam mais de que um discurso comprometido. Elas revestem-se 
do sentido de uma verdadeira profissão de fé, que indica caminhos de com-
bate à inércia, de ousadia no propor e do exercício permanente da reinvenção 
de políticas e estratégias. 

É óbvio que, nesta perspectiva, não há espaço para termos a ingenuidade 
de pensar que o Nirvana foi atingido, pois muito ainda há por ser feito, prin-
cipalmente com relação a alguns currículos que, extremamente pesados e com 
excesso de pré-requisitos e co-requisitos, deixam de atender às demandas por 
flexibilização colocadas pelo tempo presente; com relação às práticas pedagó-
gicas que necessitam de atenção e com relação aos procedimentos existentes, 
altamente burocratizados, que necessitam que seja continuado a esforço por 
nós demandado. 

Se muito há, ainda, por fazer, muitos também foram os avanços que nossa gestão 
junto à SR-1 patrocinou. Estes chegam mesmo a surpreender quando verifi camos 
os nós que conseguimos desatar, como, por exemplo, a demora na emissão de diplo-
mas, que tornava a Universidade alvo permanente de ações judicias. Acrescente-se 
a ação coordenada dos departamentos e coordenadorias, quebrando a tendência 
ao apartamento entre os órgãos. Ou, ainda, a revalorização de nosso Vestibular, 
que vinha descrevendo curva descendente, que acompanhava o descrédito que atin-
gia a Instituição; os investimentos em infraestrutura em atendimento às demandas 
colocadas pelas Unidades; a racionalização na disponibilização de veículos para o 
desenvolvimento dos trabalhos de campo; a adoção de critérios transparentes nos 
procedimentos de assistência estudantil; o aumento exponencial no número de bol-
sas; os incentivos para o corpo docente, como o prêmio Anísio Teixeira; a univer-
salização da Universidade, através, principalmente, do “Ciência sem Fronteiras”, 
sob a coordenação geral da Sub-reitora de Graduação; os avanços em termos de 
ensino a distância, com a atuação em novos polos e a criação do curso de Geografi a; 
a atenção dada às Licenciaturas, com a participação da UERJ, através de projetos 
institucionais, em programas como o PRODOCÊNCIA e o PIBID. 

Merece destaque a criação de novos cursos de graduação, após anos em 
que apenas cursos de pós-graduação tramitavam e eram aprovados no CSEPE. 
Certamente o oferecimento de novos cursos – propostos e elaborados pelas 
Unidades com a supervisão da SR-1 – é um excelente indicativo do dinamis-
mo que atingiu a Graduação da UERJ. Propostos em campos diferenciados 
do saber, a UERJ conta hoje, além de seus curos tradicionais, com os cursos 
de Turismo (Teresópolis), Relações Internacionais, Arqueologia, Engenharia 
Ambiental e Engenharia de Produção (Resende), estando outros já aprovados 
(Arquitetura) ou em finalização de projeto (Fisioterapia). Todos estes cursos 
com projetos pedagógicos que buscam atender às demandas de tempo pre-
sente.

Ao final de dois mandatos e da execução de políticas e de ações desenvolvi-
das a partir de uma concepção de Educação propositiva, criativa, democrática 
e inclusiva, na qual a dialética entre o ensinar e o aprender implicou desafios 
permanentes, a equipe da SR-1 – e tratou-se sempre de uma equipe integrada 
e comprometida – tem a certeza de que cumpriu com o seu dever, corres-
pondendo à confiança nela depositada pelo Reitor e por toda a Comunidade 
Acadêmica.

Lená Medeiros de Menezes 
Sub-reitora de Graduação
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 1. INGRESSO DOS ESTUDANTES
O Departamento de Seleção Acadêmica (DSEA) possui duas missões regimentais: a primei-

ra é recrutar e selecionar, a cada ano, candidatos para os cursos de graduação da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), do Centro Universitário da Zona Oeste (UEZO) e do 
Curso de Formação de Ofi ciais da Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II (CBMERJ), 
instituições que atualmente compõem o Vestibular Estadual. A segunda missão, a de divulgar e 
dinamizar as informações, se traduz no compromisso de fornecer dados e diagnósticos sobre os 
candidatos e de publicar, no portal do Vestibular, dados de interesse público quanto ao ingresso 
discente, intensifi cando desta forma o contato com o ensino médio.

Dentre as principais conquistas na gestão 2008-2015 destacam-se a adoção de novos sis-
temas do vestibular e o aprimoramento dos eventos de correção online e de canetagem; o 
recorde de inscritos no 1º Exame de Qualifi cação e no Exame Discursivo; assim como o cum-
primento de todos os prazos estabelecidos nos calendários durante os processos seletivos reali-
zados entre 2008 a 2015.1.

EVOLUÇÃO DE INSCRIÇÕES – EXAME DE QUALIFICAÇÃO E EXAME DISCURSIVO

Candidatos inscritos, presentes e faltosos (2009/16)

Ano Vestibular Etapas Inscritos Presentes Faltosos

2008 2009

1º Exame 75.737 69.790 5.947

2º Exame 62.887 56.748 6.139

Discursivo 37.998 35.232 2.766

2009 2010

1º Exame 70.942 66.589 4.353

2º Exame 59.548 55.535 4.013

Discursivo 36.301 33.206 3.095

2010 2011

1º Exame 66.817 61.438 5.379

2º Exame 57.394 52.869 4.525

Discursivo 42.759 39.322 3.437

2011 2012

1º Exame 79.093 73.270 5.823

2º Exame 68.113 61.695 6.418

Discursivo 44.496 40.059 4.437

2012 2013

1º Exame 84.104 78.044 6.060

2º Exame 66.951 60.232 6.719

Discursivo 47.470 43.284 4.186

2013 2014

1º Exame 84.185 78.692 5.493

2º Exame 67.702 60.603 7.099

Discursivo 48.894 43.791 5.103

2014 2015

1º Exame 87.896 81.360 6.536

2º Exame 66.923 58.867 8.056

Discursivo 51.364 46.408 4.956

2015 2016 1º Exame 92.842 85.752 7.090

Número de inscritos no quadriênio

2008 A 2011

1º Exame 292.589 271.087 21.502

2º Exame 247.942 226.847 21.095

Discursivo 161.554 147.819 13.735

Número de inscritos no quadriênio (parcial)

2012 A 2015

1º Exame 349.027 238.096 18.089

2º Exame 201.576 179.702 21.874

Discursivo 147.728 133.483 14.245

* Não contabilizados os números do Vestibular UERJ para Turismo 2010

** Não contabilizados os faltosos do DESIPE

Na tabela seguinte observamos a evolução do número de inscrições por ano e por tipo de exame.

Nº de inscrições por ano e por tipo de exame

Conforme pode ser depreendido pela análise da tabela, o total de candidatos inscritos 
nos 1º Exame de Qualifi cação (1ª fase do Vestibular Estadual) durante o segundo mandato 
(2012-1015), aumentou 19,0% em comparação ao somatório registrado  no primeiro mandato 
(2008-2011).

Verifi cou-se também que o número de candidatos inscritos no 2º Exame de Qualifi cação e 
no Exame Discursivo – 2ª fase do Vestibular Estadual, em todos os anos (2012, 2013 e 2014), 
foi maior que os registrados no período de 2008 a 2010. Cabe observar que os resultados totais 
referentes ao ano de 2015 (relativos ao 2º Exame de Qualifi cação e Exame Discursivo) estão 
sendo apurados.

Desde de 2008, a implementação e o acompanhamento de uma série de projetos exitosos 
contribuíram para a obtenção dos recordes de inscritos em vários anos durante as duas últimas 
gestões, mesmo com a saída da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy (UENF) 
e da Academia de Polícia Militar D. João VI, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 
(APM D. João VI/PMERJ), do quadro de instituições integrantes do Vestibular Estadual. Os 
referidos projetos estão elencados a seguir.

A) REVISTA ELETRÔNICA DO VESTIBULAR
Lançada em 9 de setembro de 2008, a Revista Eletrônica, que conjuga o compromisso do 

DSEA de transmitir informações sobre o Vestibular via internet tem dois objetivos principais:  
fornecer contribuições acadêmicas relevantes para formação e atualização de alunos e professo-
res do ensino médio, a baixo custo e rápida divulgação, e estabelecer um canal de comunicação 
permanente entre a comunidade acadêmica da UERJ e o ensino médio em geral.

Para atingir esses propósitos, a Revista Eletrônica oferece os seguintes conteúdos:

• questões comentadas, por meio da análise das provas interdisciplinares e disciplinares, in-
cluindo sugestões de estudo

• artigos originais relacionados ao Vestibular, ao ensino médio e ao ensino superior

• entrevistas

• textos considerados fontes primárias de informação relevante, mas de difícil acesso ao 
ensino médio

• informações sobre carreiras e mercado de trabalho

• um canal permanente de perguntas “Fale com a Revista”

• vídeos

Interesse que a Revista Eletrônica do Vestibular tem despertado nos usuários

Interesse 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Visualizações de página 381.025 798.902 2.479.734 4.266.110 5.081.367 6.034.279

Como pode se observar no gráfi co seguinte a Revista Eletrônica do Vestibular mantém uma 
curva ascendente de acessos desde a sua criação e obteve recordes em números de visitantes a 
cada ano. Em 2012 houve um incremento no número de publicações de artigos inéditos, a 
criação de uma série especial temática abordando diversos aspectos da Rio+20 (Conferência das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente) e também a realização de mais uma webconferência da 
série “Debates na Universidade” com o tema “Universidade: realidade, refl exão e ação” –  prá-
ticas de leitura em âmbito acadêmico-universitário.”

A) REVISTA ELETRÔNICA DO VESTIBULAR
Lançada em 9 de setembro de 2008, a Revista Eletrônica, que conjuga o compromisso do 

DSEA de transmitir informações sobre o Vestibular via internet tem dois objetivos principais:  
fornecer contribuições acadêmicas relevantes para formação e atualização de alunos e professo-
res do ensino médio, a baixo custo e rápida divulgação, e estabelecer um canal de comunicação 
permanente entre a comunidade acadêmica da UERJ e o ensino médio em geral.

Para atingir esses propósitos, a Revista Eletrônica oferece os seguintes conteúdos:

• questões comentadas, por meio da análise das provas interdisciplinares e disciplinares, 
incluindo sugestões de estudo

• artigos originais relacionados ao Vestibular, ao ensino médio e ao ensino superior

• entrevistas

• textos considerados fontes primárias de informação relevante, mas de difícil acesso 
ao ensino médio

• informações sobre carreiras e mercado de trabalho

• um canal permanente de perguntas “Fale com a Revista”

• vídeos
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Nº de acessos da Revista

O aumento exponencial no número de acessos demonstra claramente que a iniciativa pio-
neira da Revista Eletrônica do Vestibular gerou uma interface acadêmica com os candidatos, 
com as escolas de ensino médio e os professores. Além de auxiliar os candidatos no Vestibular 
UERJ a Revista Eletrônica do Vestibular estabeleceu uma ação direta de apoiar o ensino médio 
em sua ação pedagógica.

B) SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO NO 
VESTIBULAR – SISDEV

Criado em 2008, o SISDEV consiste em um relatório dos resultados alcançados no Exame 
de Qualifi cação pelos alunos que informaram estar cursando a terceira série do ensino médio.  
Esses resultados são organizados em três categorias:

• dados quantitativos

• desempenho geral

• desempenho por questão

No SISDEV, cada escola consulta apenas as informações referentes a seus alunos e pode 
cotejá-las com aquelas relativas à população total de candidatos do terceiro ano do ensino mé-
dio, apresentadas como referência. O objetivo do SISDEV é, essencialmente, colaborar com os 
profi ssionais das escolas em uma possível refl exão sobre os conteúdos programáticos em foco 
nas aulas e sobre as metodologias de ensino adotadas.

Teve inicio em 2008 com a aplicação experimental em uma escola da rede pública federal, 
Colégio Pedro II; uma da rede pública estadual, CAp–UERJ; e uma da rede particular; Colégio 
Santo Inácio, com os dados do 1º e 2º Exames de Qualifi cação. Atualmente, com um total 
de 2.453 escolas cadastradas (26 municipais, 1.390 estaduais, 38 federais e 999 particulares), 
percebe-se um constante incremento do interesse das escolas no cadastramento e no acesso aos 
dados disponibilizados no SISDEV, que obteve, até junho de 2015 um aumento de 45% no 
total de escolas cadastradas em comparação a 2011.

Nossa Reitoria compreende que o Vestibular pode ser um instrumento positivo e poderoso 
para apoiar a escola de ensino médio. O SISDEV é um RETORNO PRÓ-ATIVO às escolas 
sobre os conteúdos programáticos que oferecem, as difi culdades e performances de seus estu-
dantes sobre cada conteúdo programático e possibilita uma reavaliação de suas práticas. 

Este instrumento PRÓ-ATIVO foi APROVADO pelas escolas de ensino médio. O total de 
2.453 escolas cadastradas é a melhor com provação do êxito deste Programa.

C) CORREÇÃO ON LINE DAS PROVAS DISCURSIVAS
Meta do DSEA desde 2006, a correção on line foi efetivamente concretizada no ano de 2010 

tanto no Vestibular Estadual quanto no Vestibular isolado para o ingresso dos candidatos ao 
recém-criado curso de Turismo, no campus de Teresópolis. A implantação do referido sistema 
utilizado para a correção das provas discursivas gerou para o DSEA um aumento signifi cativo 
da segurança e da confi abilidade do processo com:

• redução a zero do número de erros relacionados à atribuição de notas pelos corretores (du-
pla marcação ou ausência de marcação);

• redução do trabalho da Coordenação Operacional no retorno às bancas de provas já corri-
gidas em função de erros dos corretores;

• aumento em até 20% na produtividade, por corretor, em função da diminuição do tempo 
relacionado a atividades burocráticas pelos corretores (marcação de bolinhas no cartão, 
recorte do cartão, ordenação dos cartões para entrega ao supervisor);

• redução do tempo total de correção, por dia;

• aumento do número de bancas, dobrando no último par de dias; 

• diminuição em até dois dias no período de correção em relação à correção tradicional;

• acesso, em tempo real, aos dados da correção;

• correção de 100% das discrepâncias no mesmo dia em que elas ocorreram.

D) “O VESTIBULAR VAI AO ENSINO MÉDIO”
A partir de 2012 houve o redimensionamento do projeto “O Vestibular vai ao Ensino Mé-

dio”, como subprojeto do PROEM – Vestibular Itinerante, com a intensifi cação da realização 
de Encontros Qualifi cados em colégios de outros municípios do estado do Rio de Janeiro, tais 
como Paraíba do Sul, Macaé, Rio das Ostras, Resende, Paty do Alferes, Volta Redonda, Barra 
do Piraí, Teresópolis e Cabo Frio.

O quadro a seguir apresenta a evolução do número de Encontros Qualifi cados nas insti-
tuições de ensino médio da rede pública e particular para esclarecimento dos candidatos em 
potencial quanto às normas previstas em edital. O número de 423 Encontros Qualifi cados 
realizados no segundo mandato (2012-2015)  é 132% maior quando comparado ao ocorrido 
no primeiro mandato (2008-2011) que teve 182 Encontros Qualifi cados. Em todos os anos 
compreendidos nas duas últimas gestões, durante o evento UERJ Sem Muros, o DSEA também 
participou do projeto “Siga as Setas”, organizando palestras para o público estudantil do ensino 
médio presente no Auditório 11 do campus Maracanã da UERJ.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(até junho)

Encontros
Qualifi cados 53 45 39 45 158 116 78 71

Programa de Acesso à Rede Pública – PROEM
O Programa de Acesso à Rede Pública, criado em 2012, tem por objetivos fortalecer a 

imagem dos cursos de graduação da UERJ junto à comunidade do ensino médio (professores 
e alunos); posicionar a UERJ como instituição de excelência no imaginário dos estudantes do 
ensino médio, contribuindo para a escolha dos cursos de graduação da UERJ como opção de 
ingresso ao ensino superior; esclarecer as dúvidas dos estudantes do ensino médio quanto aos 
procedimentos de acesso à UERJ e fomentar o desenvolvimento de projetos, pelas unidades 
acadêmicas, que envolvam a divulgação dos cursos de graduação e das carreiras com o intuito 
de criar um vínculo entre a UERJ e o estudante do ensino médio.

Atividades desenvolvidas pelo PROEM na gestão 2008-2015
• Instalação de postos móveis de inscrição em  escolas públicas e particulares durante o período de 

inscrição dos 1 e 2º Exames de Qualifi cação do Vestibular Estadual para auxiliar os alunos no 
preenchimento do requerimento de inscrição e na impressão do boleto de pagamento;

• Visita aos diretores das escolas públicas que serviram como piloto para o desenvolvimento 
das atividades para apresentação do Projeto PROEM e solicitação da indicação de um 
profi ssional para atuar como orientador, com a função de acompanhar os alunos durante a 
inscrição para o sistema de cotas;

• Realização na UERJ de treinamento sobre o sistema de cotas para os parceiros indicados 
pelas escolas da rede estadual selecionadas, realizado pelo DSEA com a participação das 
Assistentes Sociais da Coordenadoria de Articulação e Iniciação Acadêmicas - CAIAC;

• Promoção de encontros com pais e alunos do 3º ano do ensino médio, um represen-
tante do DSEA, uma assistente social e uma pedagoga indicada pela Coordenadoria 
de Articulação e Iniciação (CAIAC) para esclarecimento das normas do Vestibular Es-
tadual, do sistema de cotas e dos benefícios existentes para os alunos ingressantes pelo 
sistema de cotas; 

• Lançamento da central de atendimento ao sistema de cotas (call center) para dirimir dúvidas 
dos candidatos sobre a documentação exigida para concorrer às vagas reservadas, no horário 
das 9h às 19h;

• Criação do endereço eletrônico cotas@dsea.uerj.br que, durante o período de inscrição para 
o Exame Discursivo em seu primeiro ano de atuação, recebeu e respondeu a 4.563 mensa-
gens, além de realizar 210 atendimentos presenciais no balcão do DSEA.

Criação das contas de redes sociais do Vestibular
Em julho de 2012 foram criados dois novos canais de comunicação do DSEA com os can-

didatos ao Vestibular Estadual. Para aumentar as formas de interação com o nosso público alvo, 
entramos nas redes sociais, registrando uma página no Facebook (Vestibular UERJ) e criando 
uma conta no Twitter (@Vestibularuerj). A tabela abaixo mostra a evolução do número de 
seguidores/curtidores.
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Seguidores do vestibular nas redes sociais
Ano Facebook Twitter
 2012 5.114 856
2013 20.800 3.175
2014 35.299 4.468

2015 (até 17/06) 41.239 5.424

Seguidores/curtidores do Vestibular UERJ nas redes sociais 

E) INCLUSÃO SOCIAL

1) A nossa Reitoria implementou no cadastro do Sistema de Concursos do Vestibular o nome 
social de travestis, transexuais e transgêneros, inserindo em todas ás áreas da Universidade 
esta política de inclusão social e direitos humanos. 

2) Inclusão nos editais do Exame de Qualifi cação e Discursivo do Vestibular Estadual de item 
que oferece atendimento especial à candidata lactante, com um acompanhante responsável 
pela guarda da criança durante a realização da prova.

F) MODERNIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS

1) Criação do e-mail institucional do DSEA - vestibular@dsea.uerj.br 
Em 2011 com o propósito de ser mais um instrumento de integração entre os servidores e 
prestadores de serviço do DSEA. Desenvolvido pela Coordenação de Informática, utilizando a 
plataforma do Google, o e-mail institucional do DSEA dispõe de diversas ferramentas úteis à 
realização das atividades, tais como: agenda de eventos (separada por exame); a disponibilização 
de arquivos partilhados de acompanhamento, por exemplo, da quantidade de inscritos por dia; 
planilha de divergências de pagamentos; planilha de controle de protocolo interno; entre outras. 
Modernização do portal do Vestibular: atualização dos itens “Dados Estatísticos” e “Dados Socio-
culturais” na página do DSEA; Implementação dos links “Saiba Mais” e “Perguntas Frequentes”. 
O quadro a seguir mostra a evolução do número de visualizações no portal do Vestibular.

2010 2011 2012 2013 2014
Portal do 
Vestibular 4.861.475* 18.998.976 22.528.738 21.038.159 19.145.850

* Monitoramento a partir de 01/06/2010

2) Revisão dos conteúdos básicos dos Exames de Qualificação e Discursivo do Vesti-
bular Estadual. 
Com o objetivo de realizar as alterações necessárias à simplifi cação dos conteúdos básicos 
do Exame de Qualifi cação e dos conteúdos programáticos do Exame Discursivo, tomando 
como critério a real utilização dos itens que compõem os eixos disciplinares e os conteúdos 
programáticos, foi realizada a revisão dos conteúdos referentes ao Exame de Qualifi cação 
entre novembro de 2011 e fevereiro de 2012, assim como a revisão dos conteúdos progra-
máticos do Exame Discursivo. A ação foi executada de acordo com os seguintes procedi-
mentos:

• Levantamento e análise dos itens do programa utilizados nas questões das provas dos exames 
de Qualifi cação e Discursivo dos Vestibulares Estaduais 2010, 2011 e 2012;

• Elaboração de documentos-síntese com os resultados obtidos;

• Reunião inicial com as bancas, por área do conhecimento, para orientação sobre o 
trabalho a ser realizado;

• Realização de reuniões de acompanhamento, supervisão e avaliação do desenvolvi-
mento do trabalho;

• Reunião fi nal para o estabelecimento dos novos programas, por área do conhecimento;

• Revisão de Língua Portuguesa, preparação gráfi ca e digitação do texto fi nal;

• Encaminhamento do documento para divulgação interna e externa.

3) Desenvolvimento da ferramenta Business Intelligence (BI) 
Projeto realizado em parceria com a DINFO, a ferramenta BI, já formulada para o gerencia-
mento dos dados relativos aos cursos de graduação, foi implementada para otimizar os proce-
dimentos de atualização dos dados estatísticos e socioculturais da página do DSEA na internet.

4) Alteração no lay-out do Cartão de Respostas e no Requerimento de Inscrição
Em 2012 foram propostas algumas alterações no Edital de Convocação para o Exame de 
Qualifi cação do Vestibular Estadual 2013 que se refl etiram no Sistema de Concursos do 
DSEA.  Em virtude da inclusão dos itens que tratam sobre condições especiais para re-
alização da prova no caso de candidatas lactantes, foi incluída a seguinte observação no 
formulário de Requerimento de Inscrição: “Observe o constante nos itens 2.10 e 2.11 do 
Edital e compareça ao DSEA/UERJ no período indicado no calendário (Anexo 1).” No 
tocante ao Cartão de Respostas ocorreram as seguintes modifi cações: “Não haverá mais 
a coleta da impressão digital dos candidatos no Cartão de Respostas durante a realização 
dos Exames de Qualifi cação e Discursivo”. Em substituição a esse procedimento, que visa 
a preservar a veracidade e a legitimidade do processo de seleção, foi incluído no cartão de 
respostas um espaço apropriado para que o candidato copie, com letra de próprio cunho, 
a frase “Conheça a Revista Eletrônica do Vestibular”. Esta alteração tem por objetivo, em 
caso de necessidade, identifi car o candidato por meio de exame grafológico.

5) Atualização dos formulários de aplicação de prova
Entre as alterações aplicadas no 1º Exame de Qualifi cação do Vestibular Estadual 2013 
destacou-se a impressão da Ata de Prova no verso da lista de presença dos candidatos. Com 
esta modifi cação foi possível obter uma diminuição dos gastos com papel, ao mesmo tempo 
em que possibilitou a obtenção das informações de forma mais rápida, tendo em vista que 

Nossa Reitoria resolveu não propor ao Conselho Superior de Ensino, Pes-
quisa e Extensão a adesão da UERJ ao Enem Tampouco houve qualquer 
proposta neste sentido de um membro de nossa comunidade.

Nossa decisão de não aderir ao Enem foi tomada pelo seguinte:
1) Realizamos uma consulta, em um encontro promovido pela Sub-

-Reitoria de Graduação com a presença do Reitor, do qual participaram 15 
escolas com avaliação superior do ensino médio no estado do Rio de Janeiro. 
Estas escolas de ensino médio (públicas e privadas) solicitaram a manuten-
ção do Vestibular UERJ porque consideravam que a qualidade do nosso Ves-
tibular permitia que ampliassem a formação acadêmica de seus estudantes e 
sem reduzi-los a uma pedagogia mecânica de ação para a prova.

2) O retorno de nossas ações de diálogo acadêmico com o ensino mé-
dio, na Revista Eletrônica do Vestibular, no Encontros Qualifi cados com 
as Escolas e no Sistema SISDEV nos demonstravam que estávamos efe-
tivamente colaborando com a qualifi cação do ensino médio no estado 
do Rio de Janeiro.

3) A qualidade das nossas Provas de Vestibular, reconhecida por todas as 
escolas de ensino médio e pela mídia especializada, nos permitia também a 
criação de uma interface positiva com o ensino médio e defi nir o perfi l de 
estudante para o ingresso em nossa Universidade.

4) A qualidade e a correção do Vestibular UERJ, que é organizado de 
maneira impecável não tendo qualquer espécie de problemas com rela-
ção a sua execução.

Sabemos que o debate sobre o ingresso da UERJ no Enem não está encer-
rado. Nossa opção política foi defi nida para o nosso tempo de gestão. Cabe 
à próxima Reitoria e à comunidade da UERJ estabelecer o debate para o 
futuro e decidir se devemos ou não aderir ao Enem.

A UERJ, o Vestibular e o Enem
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os dois formulários estão impressos na mesma folha.

2. REGISTROS, MATRÍCULAS, DIPLOMAS E RECONHECIMENTO DE CURSOS
No primeiro mandato (2008-2011) o Departamento de Administração Acadêmica – DAA proce-

deu ao aprimoramento dos procedimentos administrativos e à integração das práticas administrativas 
com os sistemas informatizados utilizados permitindo, assim, o aperfeiçoamento de rotinas e relatórios, 
o que teve por resultado uma maior efi ciência no atendimento aos estudantes. 

No mesmo período ocorreu a revisão de editais e a elaboração de Ementário relativo às Delibera-
ções e Atos Executivos da UERJ, propiciando uma maior agilidade no atendimento a consultas feitas 
pelas Unidades Acadêmicas. A equipe responsável pelo reconhecimento dos cursos junto ao Conselho 
Estadual de Educação procedeu à análise, preparação e encaminhamento de quatro processos, relativos 
aos Cursos de Pedagogia da FEBF; Curso de Engenharia de Computação de Nova Friburgo; Curso de 
Bacharelado em Educação Física e Curso de Pedagogia - campus Maracanã.

A) EMISSÃO DE DIPLOMAS:
No primeiro mandato (2008 - 2011) houve a total reestruturação do processo administrativo de 

diplomação, desde a identifi cação dos concluintes à disponibilização do diploma para entrega, permi-
tindo que os procedimentos adotados encurtassem os prazos e, principalmente, dessem solução para 
a questão dos passivos encontrados pela nossa Reitoria em 2008, responsáveis por inúmeras ações ju-
diciais. As ações desenvolvidas permitiram que, hoje, a emissão de diplomas pela Universidade tenha 
sido equacionada.

É importante ressalvar que a Sub-Reitoria de Graduação é responsável pela emissão dos diplomas de 
´graduação e dos de pós-Graduação (lato e stricto sensu).

Consideramos que deveríamos estabelecer metas claras para o tempo de emissão de diplomas. Isto 
signifi cou uma evolução substantiva no ordenamento da ação administrativa que se  organizou por 
metas e resultados claros que benefi ciassem nosso usuário principal, os estudantes.

Nossa metas foram estabelecidas de acordo com prazos:
• Ótima - 120 dias ou menos
• Boa - Entre 120 dias e 170 dias
• Regular - Entre 170 dias e 200 dias
• Ruim - Mais de 200 dias

O gráfi co abaixo demonstra a distribuição da emissão de diplomas – da solicitação no Sistema de 
Protocolo e Atendimento (SPAT) até o recebimento em nº de dias e sob a avaliação de nossas metas no 
primeiro semestre de 2014.

Diplomação 2014/1 (RECON - SAD)

No  gráfi co a seguir demonstramos a emissão dos diplomas em relação as metas.

Emisão de Diplomas sob Metas

No entanto, quando consideramos a colação de grau como indicador inicial de prazo 
há uma diminuição nas metas estabelecidas. O resultado entre “Ótimo e Bom” em nos-
sos dois mandatos (2008-2014) é de 90% (Fonte: DIPLO/DAA/SR-1), então 10% se 
encontraram sob a meta Regular.

Emissão de DIPLOMAS sob Metas (%) 

Promovemos diversas ações para o cumprimento destas Metas:

1) Aumentamos o número de servidores efetivos na área de emissão de diplomas.

2) Agilizamos as operações do Sistema de Expedição e Registro de Diplomas (SISDIP), infor-
matizando etapas que eram realizadas manualmente;

3) Adquirimos bens permanentes, tais como computadores, mesas e cadeiras ergonômicas, 
impressoras, aparelhos de ar condicionado e reformas de ambientes para melhor conforto 
dos servidores. Proporcionando assim o bem-estar e um maior incentivo aos servidores;

4) Promovemos reformas físicas adequando o ambiente à atividade de trabalho;

5) Concluímos o treinamento dos novos servidores, de modo que possam estar bem familia-
rizados com as normas acadêmicas internas da Universidade a fi m de conferir informações 
precisas.

6) Implantamos em 2013 a revisão das Normas para Diplomação através do AEDA-017/
REITORIA/2013, com redução da documentação exigida para abertura do processo de 
diploma. Também realizamos a desvinculação da documentação do processo de ingresso 
e do processo de diplomação. Em conjunto com o DEPG/SR-2, foram revistas as folhas 
de informação (peças processuais) dos processos de diploma de mestrado e doutorado e 
dos certifi cados de especialização. Estes passaram a ser confeccionados também com Papel 
Moeda. 

7) Atuamos para consolidar procedimentos e resolver problemas. Constata-se o impacto que a 
reformulação das atividades de diplomação trouxe quanto ao quantitativo de processos que 
inicialmente fi cavam “parados” em exigência documental. O quantitativo de processos que 
fi cam “parados” em “exigência documental”, após o primeiro levantamento é o seguinte:

Ano/Período 
de Conclusão 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1

Totais 667 606 44 64 65

O Gráfi co abaixo demonstra mais claramente os “os processos parados em exigência docu-
mental”. O ano de 2012 é tomado como base zero por ter sido o ano em que iniciamos as ações 
pró ativas para atuar neste aspecto. A redução é exponencial. Os problemas que tínhamos com 
documentação foram reduzidos a patamares muito baixos.

Processos parados por exigência documental

8) Adquirimos para o Arquivo novo leitor copiador de microfi lme. Aplicamos com mais 
vigor a Tabela de Temporalidade e obtivemos signifi cativa redução do volume de docu-
mentos arquivados. As Alterações na rotina de diplomação já começam a ser sentidas 
no Setor, possibilitando melhor aproveitamento dos recursos humanos e otimização 
dos trabalhos
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O gráfi co abaixo demonstra o quantitativo de diplomas expedidos por ano. O ano de 2012 
se estabelece como base zero, por conta das metas estabelecidas em função do planejamento 
estratégico realizado pelo DAA.

Emissão de diplomas/ano

Foram ainda emitidos sete certifi cados de disciplinas isoladas, seis apostilamentos ao Diplo-
ma e 84 Revalidações. O total de Diplomas e Certifi cados emitidos em três  anos foi de 16.940

O registro no Livro de Protocolo do DAA de documentos solicitados por alunos demonstra 
a complexidade do DAA e de sua responsabilidade. Entre janeiro de 2014 a maio de 2015 fo-
ram registrados no Livro de Protocolo do DAA documentos variados, em um total de 29.449, 
contando-se dentre eles: processos, registros e requerimentos diversos, direcionados aos Depar-
tamentos da SR-1; históricos escolares de alunos e ex-alunos; certidões de conclusão, declara-
ções de previsão de conclusão de curso; guias de transferência; certidões de conclusão;  certidões 
de pontos obtidos no vestibular; Atos de reconhecimento de curso de graduação; isenções e 
revisões de isenção de disciplinas; 2ª via de carteiras de estudante; trancamentos de matrícula; 
retornos antecipados; solicitações de colação de grau fora do prazo; solicitações de colação de 
grau antecipada; recebimento de documentos pendentes de alunos ativos, etc.

B) MATRÍCULAS
O Serviço de Matrícula e Registro (MATRI) apresenta, um grande quantitativo de serviços 

e produtos ofertados no ano (veja quadros abaixo). Em anos anteriores foram implementadas 
diversas e signifi cativas reestruturações nas rotinas administrativas no Setor e, seus refl exos neste 
ano foram bem avaliados. 

Total de matrículas realizadas, por tipo de ingresso (2014)
FORMA DE INGRESSO 2014/1 2014/2 Total

Vestibular (com o apoio das Unidades Acadêmicas) 3.253 2.058 5.311
Matrícula Subjudice 3 8 11
Aproveitamento de Estudos 143 37 180
Transferência Externa Facultativa 17 0 17
Transferência Ex-offi cio 32 6 38
Permanência de Vínculo 19 23 42
Convênio PEC-G 00 00 00

Intercâmbio 37 38 75

Disciplinas Isoladas 36 3 39

Fonte: SAG e arquivos existentes no MATRI/DAA. 

C) DIRETRIZES E METAS ESTABELECIDAS NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (AVALIAÇÃO DE RESULTADOS)
Realizamos um planejamento estratégico com a participação de todos os servidores do DAA e 

estabelecemos metas para a ação estabelecidas a partir de diagnósticos cuidadosos e capacidade de ação. 
Abaixo está a avaliação das principais Metas estabelecidas:

• Atualização da página do DAA - Situação: concluído em abril/2014, com apoio da Diretoria de 
Comunicação Social - COMUNS.

• Revisão dos procedimentos adotados para prestação de informações - Situação: realinha-
mento nas atividades - considerado satisfatório.

• Transferência para o SAD, pelo Sistema de Administração de Protocolo, dos processos 
de diploma da graduação, ora alocados no Serviço de Matrícula e Registro – MATRI - 
Situação: trabalho “em andamento”, em fase de fi nalização, melhorando as informações 
prestadas via sistema SAP.

• Revisão dos processos de diploma da graduação que se encontram em exigência documen-
tal, tendo em vista a redução das exigências, conforme AEDA 017/REITORIA/15 - Situa-
ção: revisto até o ano 2004. Trabalho considerado concluído, com redução signifi cativa dos 

processos parados em exigência documental, permitindo também uma melhor utilização 
do espaço físico destinado ao SAD.

• Revisão dos processos de diploma e certifi cados (graduação, especialização, mestrado, dou-
torado, disciplina isolada, revalidações) quanto às peças processuais, trâmites e folhas de 
informação - Situação: destaca-se a troca do papel utilizado para impressão dos certifi cados 
de especialização para o Papel Moeda; a atualização de peças e folhas de informação dos 
processos de especialização, mestrado e doutorado, com parceria do DEPG/SR-2; e dos 
processos de disciplina isolada.

• Revisão dos formulários de matrícula para ingresso por Aproveitamento de Estudos e 
Transferência - Situação: os formulários de matrícula, para todas as formas de ingres-
so foram atualizados segundo novo procedimento adotado para matricular os alunos.

• Serviço de Arquivo – ARQUI, dar continuidade ao programa de gestão documental, 
consoante o Código de Classificação de Documentos e Tabela de Temporalidade 
Documental, aprovados pelo Arquivo Nacional em 2013 - Situação: com andamento 
normal durante o ano.

• Atualização dos procedimentos para ingresso por aproveitamento de estudos, transferência 
externa e interna -  Situação: todos os procedimentos foram revistos, desde o ato executivo 
com o edital do concurso, os formulários utilizados em todas as fases do procedimento, 
trâmites e critérios adotados, em parceria com o DEP e as Unidades Acadêmicas. 

• Atualização dos procedimentos de isenção e Solicitação de Alteração da Inscrição em Disci-
plinas - SAID - Situação: todos os procedimentos para concessão de isenções foram revistos, 
sendo redefi nido o modelo adotado, com novo trâmite, critérios mais rígidos, formulários 
revistos e atualizados. Em parceria com o DEP, foi sugerida nova deliberação específi ca.

• Atualização  dos procedimentos de SAID - Situação: os critérios para a solicitação foram re-
discutidos e em parceria com o DEP, foi sugerida nova deliberação específi ca. A deliberação 
foi aprovada pelo Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão - CSEPE.

• Otimização das operações do SAID no sistema SAG - Situação: implementada no SAG a 
função de cancelamento de disciplinas “online”, possibilitando ao aluno solicitar o cancela-
mento de disciplina diretamente pelo aluno online.

3. ESTUDANTES
A Sub-reitoria de Graduação atuou de maneira decisiva no apoio aos estudantes da UERJ. 

Diversas ações foram realizadas, em uma postura dialógica com as lideranças estudantis e com 
regras claras e equânimes para a concessão do apoio.

A) PASSAGENS, DIÁRIAS E CONCESSÃO DE ÔNIBUS PARA OS ESTUDANTES
Havia um desregramento na concessão de ônibus antes de nosso primeiro mandato (2008-

2011), possibilitando a existência de “ônibus pirata” transportando estudantes e em alguns 
casos, o recebimento de valores de transporte e diárias por um único estudante, que se respon-
sabilizava pela distribuição.

Antes de nosso primeiro mandato a Sub-reitoria de Graduação possuía um único ônibus. 
Em 2010 foi adquirido pela SR-1 um novo microônibus com capacidade para 28 pessoas, com 
ar condicionado, visando atender à demanda referente aos trabalhos de campo nos estados con-
tíguos ao Estado do Rio de Janeiro. Com essa a aquisição, os dois microônibus pertencentes à 
SR-1 passaram a ser utilizados nos trabalhos de campo, sendo um, com 30 lugares, para atender 
a todos os trabalhos de campo no Rio de Janeiro e Grande Rio e o segundo, com 28 lugares, 
nos trabalhos de campo realizados nos Estados do Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. 
Com o crescimento da demanda dos trabalhos de campo – atividade curricular e obrigatório 
em alguns cursos - em junho de 2015 foi entregue mais um micro-ônibus comprado pela SR-1 
com 28 lugares. 

ÔNIBUS 
ADQUIRIDO 
PELA SR-1
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Modalidade de bolsas Nº de bolsas
Estágio Interno Complementar 500
Iniciação à Docência 180

Incentivo à Graduação 20
Monitoria 500
Total 1.200

O gráfi co abaixo demonstra a distribuição de bolsas de Monitoria por área de conhecimento (em %).

Distribuição de Bolsas Monitoria por área em %

Fonte: Cetreina/SR-1

No gráfi co seguinte a distribuição de bolsas de Estágio Interno Complementar por área em %.

Bolsas Estágio Interno por área (%)

Fonte: Cetreina/SR-1

A distribuição de bolsas de Iniciação à Docência e Incentivo à Graduação por área e em % 
é a seguinte:

Bolsa Iniciação à Docência por área em %

Fonte: Cetreina/SR-1 

É importante observar, a partir da distribuição das bolsas por área, o gravíssimo problema 
brasileiro na formação de professores, em especial em algumas áreas. Nossa posição política de 
defesa do Brasil exige que haja uma decisiva e efetiva ação para reverter este quadro. A ausência 
de professores é a condenação a um País submisso e sem soberania. E este não é um problema da 
Universidade, mas de Estado.

C) BOLSAS PERMANÊNCIA
Quando o regime de ingresso por cotas foi instituído na UERJ a obrigação da Universidade 

era apoiar os estudantes com bolsas somente durante o primeiro ano de seu curso ofertadas 
pela FAPERJ (Bolsa BIG) que foi gradativamente desaparecendo. Durante os outros anos de 
sua formação, o estudante cotista da UERJ não recebia mais bolsas. Isto durou até 2008. No 
fi nal de 2008 a Assembleia Legislativa aprovou a Lei 5346, com forte ação da UERJ pela sua 
modifi cação, instituindo no Art. 6º Inciso I a obrigatoriedade de concessão de Bolsas Perma-
nência durante todo o Curso.

Em 2015, após analisar solicitações dos estudantes apresentadas pelo DCE, nossa Reitoria 
aprovou o acúmulo das Bolsas Permanência com as Bolsas Acadêmicas. Antes já havíamos 
autorizado, após estudos do CETREINA, a acumulação com as bolsas recebidas por estágio.

O Programa de Bolsas Permanência, coordenado pelo PROINICIAR, é um dos maiores 

Em fevereiro de 2010 fi cou totalmente regulamentado o estabelecimento de nova siste-
mática para concessão de auxílio fi nanceiro ao estudante, processo que, com a assinatura 
de um novo AEDA, permitiu uma avaliação continuada dos pedidos que foram feitos a partir 
de 2008. Ressaltamos que, sob a coordenação do DEP, hoje temos registro de cada aluno que 
recebe apoio, impedindo-se que um mesmo estudante se benefi cie mais de uma vez ao ano 
(exceção dos trabalhos de campo), o que permite que haja tratamento igual para todos. O 
mesmo ocorreu com a cessão de ônibus para atividades acadêmicas e culturais. Estes, em um 
trabalho cooperativo com o Departamento Financeiro, passaram a ser licitados, possibilitando 
transparência e equidade nos procedimentos, além de desonerar os recursos da rubrica “apoio 
fi nanceiro” que puderam melhor atender aos estudantes para realização de trabalho de campo e 
apresentação de trabalhos em congressos. 

Os dois micro-ônibus adquiridos pela SR-1 já transportaram 1.390 estudantes.

B) BOLSAS

Valor das Bolsas
Tomamos a decisão política de igualar paulatinamente o valor das bolsas de Ensino de Gradu-

ação ofertadas pela UERJ com as que são ofertadas pelo CNPq para a iniciação científi ca. 
O gráfi co abaixo demonstra a relação entre a bolsa de Graduação conferida pela UERJ e pelo 

CNPQ por ano. Igualamos as bolsas da UERJcom as do CNPq.

Valor das bolsas

O gráfi co seguinte demonstra as relações proporcionais entre a bolsa UERJ e a bolsa CNPq.

Relação entre a bolsa CNPq e a bolsa UERJ em %

A bolsa do CNPq era 37% maior que a bolsa da UERJ na reitoria anterior(2004-2007). 
Na nossa gestão, imediatamente, a relação desfavorável caiu para 17%, em 2012 supe-
rou em 9% a bolsa do CNPq, e em 2015 estão IGUALIZADAS. Foi a primeira vez na 
história da UERJ que a bolsa ofertada por nossa Universidade não era menor que a bolsa 
do CNPq.

Número de Bolsas
O CETREINA, órgão da Sub-reitoria de Graduação, é o responsável pela administração 

executiva de todas as bolsas ofertadas pela UERJ. A decisão acadêmica cabe a cada área fi m, com 
as regras claras e estabelecidas por cada Sub-reitoria. A próxima tabela demonstra o número de 
bolsas disponíveis para o ensino de graduação. São 4 modalidades de bolsas: Estágio Interno 
Complementar, Iniciação à Docência, Incentivo à Graduação e Monitoria.
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programas de inclusão social e de ações afi rmativas nas universidade públicas brasileiras.
A Tabela seguinte demonstra o quantitativo de Bolsas Permanência concedidas Curso (mé-

dia) em 2014.

Curso Quantitativo de alunos contemplados com a bolsa 
permanência no ano de 2014 (média mensal)

Enfermagem 102
Medicina 199

Ciências Biológicas 160

Nutrição 160

Odontologia 91

Direito 704
Administração 216
Ciências Contábeis 202
Ciências Econômicas 203
Serviço Social 187
Ciências Sociais 160
Filosofi a 70
História 234
Relações Internacionais 28
Arqueologia 3
Química 59
Engenharia Química 170
Desenho Industrial 67
Oceanografi a 38
Geologia 61
Física 46
Turismo 17
Geografi a (Campus) 150
Ciências Atuariais 26
Estatística 29
Engenharia Mecânica (FAT-Resende) 7
Engenharia Produção (FAT-Resende) 86
Engenharia (Campus) 963
Eng. Ambiental e Sanitária (Campus) 10
Ciência da Computação (Campus) 147
Engenharia (IPRJ-Friburgo) 122
Engenharia Computação (IPRJ - Friburgo) 46
Matemática (Campus) 58
Artes Visuais 86
História da Arte 23
Comunicação Social 210
Educação Física 90
Psicologia 244
Ciências Biológicas (FFP-São Gonçalo) 77
Geografi a (FFP-São Gonçalo) 97
História (FFP-São Gonçalo) 82
Letras - Port / Inglês (FFP-São 
Gonçalo)

36

Letras - Port / Literatura (FFP-São 
Gonçalo)

54

Pedagogia (FFP-São Gonçalo) 46
Matemática (FFP-São Gonçalo) 22
Geografi a (FEBF - Caxias) 54
Pedagogia (FEBF - Caxias) 69
Matemática (FEBF -Caxias) 8
Pedagogia (Campus) 194
Letras - Inglês (Campus) 79
Letras - Port / Alemão (Campus) 11
Letras - Port / Espanhol (Campus) 92
Letras - Port / Francês (Campus) 21
Letras - Port / Grego (Campus) 5
Letras - Port / Italiano (Campus) 20
Letras - Port / Japonês (Campus) 14
Letras - Port / Latim (Campus) 12
Letras - Port / Literatura (Campus) 119

O Total de Bolsas Permanência concedidas em 2014 foi de 6.586 /mês (em cálculo da média 
concedida).

A tabela a seguir demonstra o valor em reais efetivamente desembolsados por ano para 
custear as bolsas permanência por curso em 2014.

Curso
Quantitativo gasto com o pagamento da bolsa 
permanência no ano de 2014 (em reais efetiva-
mente desembolsados)

Enfermagem 496.000,00
Medicina 964.000,00

Ciências Biológicas 775.200,00

Nutrição 671.600,00

Odontologia 439.600,00

Direito 3.409.200,00
Administração 1.042.400,00
Ciências Contábeis 973.600,00
Ciências Econômicas 984.300,00
Serviço Social 909.600,00
Ciências Sociais 782.500,00
Filosofi a 340.000,00
História 1.136.400,00
Relações Internacionais 135.200,00
Arqueologia 10.800,00
Química 283.200,00
Engenharia Química 823.100,00
Desenho Industrial 325.200,00
Oceanografi a 182.400,00
Geologia 297.200,00
Física 224.800,00
Turismo 79.600,00
Geografi a (Campus) 734.400,00
Ciências Atuariais 124.400,00
Estatística 143.600,00
Engenharia Mecânica (FAT-Resende) 26.800,00
Engenharia Produção (FAT-Resende) 414.800,00
Engenharia (Campus) 4.657.100,00
Eng. Ambiental e Sanitária (Campus) 36.000,00
Ciência da Computação (Campus) 713.400,00
Engenharia (IPRJ-Friburgo) 590.000,00
Engenharia Computação (IPRJ - Friburgo) 225.600,00
Matemática (Campus) 280.700,00
Artes Visuais 418.400,00
História da Arte 111.200,00
Comunicação Social 1.025.200,00
Educação Física 434.800,00
Psicologia 1.181.200,00
Ciências Biológicas (FFP-São Gonçalo) 376.800,00
Geografi a (FFP-São Gonçalo) 471.600,00
História (FFP-São Gonçalo) 402.300,00
Letras - Port / Inglês (FFP-São 
Gonçalo)

172.000,00

Letras - Port / Literatura (FFP-São 
Gonçalo)

258.000,00

Pedagogia (FFP-São Gonçalo) 224.800,00
Matemática (FFP-São Gonçalo) 107.600,00
Geografi a (FEBF - Caxias) 264.000,00
Pedagogia (FEBF - Caxias) 333.600,00
Matemática (FEBF -Caxias) 41.200,00
Pedagogia (Campus) 942.400,00
Letras - Inglês (Campus) 385.200,00
Letras - Port / Alemão (Campus) 51.600,00
Letras - Port / Espanhol (Campus) 444.800,00
Letras - Port / Francês (Campus) 103.200,00
Letras - Port / Grego (Campus) 22.400,00
Letras - Port / Italiano (Campus) 94.400,00
Letras - Port / Japonês (Campus) 68.800,00
Letras - Port / Latim (Campus) 59.200,00
Letras - Port / Literatura (Campus) 580.400,00
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 4. MATERIAL DIDÁTICO 
A aquisição de material didático para o aluno cotista, possibilitada por meio de dotação orçamen-

tária anual, contribui para o êxito da política de permanência dos alunos cotistas na Universidade. A 
indicação do material didático a ser adquirido é pactuada entre os dirigentes das Unidades Acadêmicas 
e as respectivas representações estudantis e encaminhada ao PROINICIAR pelos Centros Setoriais em 
formulário próprio. Enfatizamos que a função da Sub-reitoria neste processo é de gerenciamento, tendo 
as Unidades Acadêmicas autonomia na solicitação e distribuição dos materiais.

Foi intensifi cada a interlocução entre as Unidades Acadêmicas e o Departamento de Serviços Admi-
nistrativos (DSAD) para viabilizar o processo de cotação de preços, licitação e aquisição dos materiais 
didáticos indicados pelas representações acadêmicas e estudantis. Para o acompanhamento de todo o 
processo de compra de material junto à DAF foi elaborado relatório de situação individual dos itens 
indicados para compra após o término do processo de empenho disponibilizado no site do CAIAC.

 Em 2014 foram indicados 173 títulos de livros para aquisição, além de outros materiais 
específi cos como jalecos, lanternas e papel cirúrgico, bem como artigos de papelaria e de infor-
mática, como pen drives.

Itens indicados para aquisição em 2014

A disponibilização dos relatórios demonstrativos da compra de materiais e da situação individual de 
cada item no site da SR-1 trouxe absoluta transparência na conduta das ações desempenhadas e permi-
tiu o acompanhamento de todo o processo pelos alunos e por toda a comunidade acadêmica. Cum-
prindo todos os quesitos legais conseguimos através de medidas administrativas e acompanhamento de 
processos de aquisição reduzir o tempo para a compra e entrega destes materiais aos estudantes cotistas.

Somente em nossa Reitoria houve oferta de material didático para os estudantes cotistas com 
recursos da própria UERJ.

5. INCLUSÃO PEDAGÓGICA DOS COTISTAS
O PROINICIAR é a coordenação responsável pela ação direta com os estudantes cotistas. Em 

nossa Reitoria houve uma reestruturação do PROINICIAR, sendo reforçadas as estratégias de apoio ao 
estudante cotista de modo a garantir-lhe não só a permanência, mas também seu crescimento acadêmi-
co, com a manutenção do oferecimento das atividades instrumentais e a incorporação da atividade de 
Inserção em Práticas Acadêmicas (não obrigatórias).

O PROINICIAR, em sua nova concepção, é um programa criado para apoiar o estudante de modo 
a garantir-lhe a permanência na UERJ, com aproveitamento até a conclusão do curso, viabilizando o 
cumprimento da Lei nº 5.346/08 que regulamenta o sistema de cotas como efetivo mecanismo da 
redução das desigualdades sociais. 

AÇÕES PEDAGÓGICAS
As atividades acadêmicas são oferecidas em forma de ofi cinas e de inserções em práticas acadêmicas, 

fazendo parte de um conjunto de ações de inclusão dentro do contexto da política de ações afi rmativas 
da UERJ.

As atividades pedagógicas são de grande relevância para os alunos, pois agregam novos conhecimen-
tos e contribuem para o desenvolvimento de novos saberes na Universidade, além de propiciar o acesso 
a bens culturais. Elas vêm se ampliando a cada ano e já apresentam uma maior visibilidade dentro da 
Universidade, sendo oferecidas para todos os alunos dos cursos de graduação. Em 2014, foi oferecido 
um total de 67 ofi cinas e 80 projetos de Inserção em Práticas Acadêmicas.

OFICINAS
As ofi cinas objetivam o desenvolvimento de conceitos e conteúdos necessários ao bom aproveita-

mento acadêmico, bem como proporcionam uma formação mais abrangente, ampliando a vivência 
acadêmica e a visão de mundo. Essas ações são agrupadas em diferentes áreas do  saber, compondo 
outros desdobramentos de atuação:

• Ofi cinas de Língua Portuguesa e Produção Textual - são atividades em que os alunos interagem 
com diferentes tipos e graus de letramento, preparando-os para as diversas produções acadêmicas, 
aproximando-os da cultura e da escrita acadêmica. Também são oportunizadas experiências con-
cretas de leitura e escrita, que os levam a se repensarem como sujeitos leitores e escritores de suas 
próprias representações, construindo assim, representações diferenciadas das que são usualmente 
transmitidas e legitimadas pela Universidade.

• Ofi cinas de Língua Estrangeira - enfatizam o desenvolvimento de estratégias de leitura e atribuição 
de signifi cados a textos que permitem a ampliação de conhecimentos léxico, gramatical e discursi-
vo dos diferentes idiomas: Inglês, Francês e Italiano. Proporcionam também ao aluno desenvolver 
capacidades de compreensão e leitura em diferentes códigos.

• Ofi cinas Artísticas e Lúdicas - propiciam o afl oramento da capacidade e desenvolvimento de di-
ferentes percepções e formas de expressão de Música, Teatro e Dança, bem como preservação e 
valorização da cultura brasileira.

• Ofi cinas de Livre Expressão e Refl exão - facilitam a integração dos alunos e viabilizam refl exão e 
vivências sobre temas diversos, como: Educação, Direitos Humanos, Gênero e Etnia, buscando 
criar alternativas que viabilizem o efetivo exercício da cidadania.

• Parte das atividades é realizada em cooperação com as unidades acadêmicas, como o Instituto de 
Letras, a Faculdade de Educação, a Sub-reitoria de Extensão e Cultura (SR-3), por meio da Coor-
denadoria de Artes e Ofi cinas de Criação (COART) e do PROCENIUM.

• No primeiro semestre de 2014 foram oferecidas 690 vagas em Ofi cinas e no 2º semestre 900 vagas, 
totalizando uma oferta de 1.590 vagas ao ano.

• Nos instrumentos que criamos para a avaliação das ofi cinas os resultados são excepcionais. 95,2% 
dos estudantes avaliaram entre os conceitos de excelente e bom. 

Conceito de Avaliação % de Avaliação
Excelente 62,2%

Bom 32,9%
Regular 3,7%
Ruim 1,2%

INSERÇÃO EM PRÁTICAS ACADÊMICAS
O eixo “Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas” consiste em permitir a inclusão dos 

alunos ingressantes pela reserva de vagas em projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. Com isto, 
é oferecido um diferencial acadêmico para estes alunos que desenvolvem habilidades e compe-
tências nas diversas áreas do conhecimento.

Para a realização desta atividade os  coordenadores de programas e projetos acadêmicos são 

Em efeito comparativo: o Município de Cordeiro no interior do estado do 
Rio de Janeiro tem uma população de 20.430 (IBGE-Censo 2010) e teve 
um desembolso com toda a área de saúde e educação do Município (Portal 
Transparência - Cordeiro, RJ) de R$ 30.268.293,3 em 2014, ou seja, o 
Município teve menos recursos para atuar em saúde e educação que a UERJ 
para custear a Bolsa Permanência.

Se somarmos com as 2.200 bolsas acadêmicas (extensão, iniciação 
científi ca e graduação), com valor de R$ 10.560.000,00/ano encontra-
mos um desembolso efetivo com bolsas pagas pela UERJ no valor ano de 
R$ 42.368.200,00.

Isto signifi ca que no segundo mandato (2012-2015) desembolsa-
mos efetivamente com bolsas pagas pela UERJ para nossos estudantes 
R$  169.472.800,00 (cento e sessenta e nove milhões, quatrocentos e 
setenta e dois mil e oitocentos reais).

O total de reais efetivamente 
desembolsados por ano para 
custear as bolsas permanência em 
2014 foi de  R$ 31.808.200,00 (trinta e 
um milhões, oitocentos e oito mil e 
duzentos reais)
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convidados  para adesão à Inserção em Práticas Acadêmicas. Em 2014 foram contatados 530 
coordenadores de projetos e 83 aderiram ao preencher e enviar o formulário eletrônico dispo-
nibilizado pelo “Google Drive”.

No ano em curso, após a divulgação dos projetos na plataforma do PROINICIAR, 189 alunos se 
inscreveram para participar da seleção. Dos projetos enviados, 20 projetos ainda selecionarão alunos, 
40 não têm data de seleção agendada pelo coordenador e 23 projetos já possuem alunos selecionados. 

Atualmente existem 93 projetos com inserção de estudantes cotistas. O PROINICIAR, em sua 
reformulação adotou uma ação pró ativa de AÇÃO AFIRMATIVA, constituindo todos os canais pos-
síveis na vida acadêmica da UERJ para a inclusão e inserção destes estudantes.

PROINICIAR VIRTUAL
As atividades pedagógicas do Proiniciar são apoiadas pelo projeto PROINICIAR VIRTUAL um 

site (www.proiniciar.uerj.br), que funciona como um sistema gerenciador de curso, proporcionando 
acesso pelos usuários às informações sobre as atividades acadêmicas do PROINICIAR. O PROINI-
CIAR Virtual abrange a todos os alunos do programa, hoje em torno de 14.000 alunos, proporcionan-
do interatividade e conectividade com a equipe pedagógica do Proiniciar. Surgiu em 2007, utilizando o 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), um ambiente virtual de apren-
dizagem de apoio à educação a distância. 

O site tem como objetivo facilitar o processo de comunicação e interação entre alunos, professores, 
ofi cineiros e coordenadores das unidades acadêmicas, bem como ser um espaço para o desenvolvi-
mento de atividades acadêmicas à distância com os alunos, enriquecendo as atividades presenciais. 
Possibilita, ainda, a administração das ofi cinas e dos projetos de Inserção Acadêmica, o cadastramento 
de alunos, a inscrição online nas atividades oferecidas e a operacionalização pedagógica de ofi cinas com 
atividades virtuais.

O ambiente Moodle proporciona aos ofi cineiros ligados ao programa um espaço virtual para rea-
lizar atividades pedagógicas a distância de apoio às atividades presenciais, bem como oferecer ofi cinas 
virtuais e/ou semipresenciais. Também estão disponíveis ferramentas de comunicação assíncronas e 
síncronas como os fóruns de discussão e os chats.

A concepção metodológica que fundamentou o desenvolvimento do Proiniciar Virtual está apoiada 
na teoria sócio-interacionista, na qual as atividades priorizam as trocas entre os diferentes membros 
dos grupos. A maneira como estes indivíduos constroem seus signifi cados, a relação das teorias com o 
cotidiano e, em última análise, a ação na sociedade, trarão à tona conceitos que servirão de alicerce para 
novas aprendizagens.

PROINICIAR VIRTUAL em números

Alunos de graduação cadastrados no ambiente de 2007 a abril de 2015 15323

Quantitativo de ofi cinas em 2014.1 33

Quantitativo de ofi cinas em 2014.2 34

Em 2014 foram oferecidas 1590 vagas em ofi cinas de diferentes áreas do conhecimento com 1413 
alunos inscritos. Um preenchimento de vagas de 89%. É importante lembrar que não há obrigatorie-
dade de inscrição para os estudantes cotistas ( a inscrição é voluntária)

PROINICIARCOMUNICA
 A ideia do informativo PROINICIARCOMUNICA é a de contar histórias de alguns de nossos 

alunos que ingressam na UERJ pelo Sistema de Reserva de Vagas.  Com isto, esperamos contribuir  
para a divulgação de momentos de perseverança e superação que levam, certamente, à realização de 
sonhos imaginados como impossíveis.  Além disto, noticiamos informações relevantes para a comuni-
dade UERJiana e sugerimos atividades de caráter cultural.

- O PROINICIARCOMUNICA produziu oito edições em 2014, procurando mostrar um pouco 
mais sobre o trabalho desenvolvido pela Sub-reitoria de Graduação e de alguns de seus setores. Res-
saltamos que o objetivo do PROINICIARCOMUNICA, acreditamos, vem sendo atingido, e é o 
de continuar promovendo  a interação entre todos, de forma leve, clara e ratifi cando que sonhos são 
necessários, válidos e possíveis de realizar, desde que haja determinação, empenho e perseverança.  A 
vontade faz toda diferença.

6. PROJETOS ESPECIAIS E INOVAÇÃO 
A Coordenadoria de Avaliação, Projetos Especiais e Inovação – COPEI, criada pelo AEDA nº 016/

Reitoria/2012, subordinada diretamente ao Gabinete da SR-1, analisa as demandas e implementa pro-
gramas que viabilizem as políticas e as diretrizes institucionais para o ensino de graduação, desenvolven-
do estudos sobre aspectos centrais considerados pertinentes ao avanço e aprimoramento da graduação, 
atuando de modo participativo junto à comunidade acadêmica. A COPEI conta com programas de 
apoio acadêmico e procura fortalecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, além de 
elaborar propostas inovadoras para o ensino de graduação.

A) CURSOS DE GRADUAÇÃO EM EAD (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CEDERJ)
Os cursos de Graduação em ensino a distância são cursos regulares da UERJ. Não representam um 

projeto especial, mas ainda inovador porque possibilitam o desenvolvimento de novas metodologias e 
práticas pedagógicas.

A partir de 2008 a UERJ passa a ser parte integrante do sistema UAB (Universidade Aberta do 
Brasil), com a ampliação, a partir de 2009 da presença da UERJ no âmbito do CEDERJ, com o 
oferecimento do curso de Pedagogia em três novos polos, totalizando 11 polos, dos quais três também 
oferecem o curso de Ciências Biológicas. A partir de 2013, o curso de Geografi a passou a ser oferecido 
no âmbito do CEDERJ, que também é vinculado à Universidade Aberta do Brasil/CAPES. O número 
de polos cresceu, e hoje a UERJ possui 16 polos que se distribuem no Município do Rio de Janeiro, da 
seguinte forma: polos de Angra dos Reis, Barra do Piraí, Belfod Roxo, Campo Grande, Itaguaí, Magé, 
Natividade, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçú, Paracambi, Petrópolis, Resende, Rocinha, São Pe-
dro da Aldeia e Três Rios, conforme dados abaixo.

Polo Regional (Município) Cursos
Angra dos Reis – Polo Verolme Licenciatura em Pedagogia

Barra do Pirai – polo CEDERJ/UAB Licenciatura em Geografi a

Belford Roxo - CIEP 027 Vinícius de Morais Licenciatura em Pedagogia

Campo Grande - Instituto de Educação Sarah Kubitschek Licenciatura em Geografi a

Itaguai- C M Senador Teotônio Vilela Licenciatura em Pedagogia

Magé - E M Affonsina Cozzolino Licenciaturas em Pedagogia e Ciências Biológicas

Natividade - Colégio Municipal Alvorada Licenciatura em Geografi a

Niterói- E M Paulo Freire Licenciatura em Geografi a

Nova Friburgo - CIEP 124 Licínio Teixeira Licenciaturas em Pedagogia, Ciências Biológicas e 
Geografi a

Nova Iguaçu – Polo CEDERJ/UAB Licenciatura em Pedagogia

Paracambi - Centro Tecnológico Universitário de 
Paracambi 

Licenciaturas em Pedagogia e Ciências Biológicas

Petrópolis - Quitandinha Licenciatura em Pedagogia

Resende/ Polo Cederj/UAB Licenciaturas em Pedagogia e Ciências Biológicas

Rocinha/ Complexo Esportivo da Rocinha Licenciatura em Pedagogia
São Pedro da Aldeia Licenciatura em Pedagogia
Três Rios/ Escola Municipal Walter Franklin Licenciatura em Geografi a

B) PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
Instituído em julho de 2011, o projeto institucional PIBID/CAPES/UERJ, intitulado Saber Es-

colar e Formação Docente na Educação Básica, foi composto originalmente por sete subprojetos - 
Química/IQ/Maracanã, Letras/IL/Maracanã, Letras/FFP/São Gonçalo, História/FFP/São Gonçalo, 
Geografi a/FFP/São Gonçalo, Pedagogia/FFP/São Gonçalo, Biologia/FFP/São Gonçalo - e seis escolas 
parceiras, num total de 101 bolsistas, entre coordenadores de subprojetos (professores da Universida-
de), supervisores (professores da Educação Básica) e graduandos. 

Em agosto de 2012, mediante novo edital lançado pela DEB/CAPES, o projeto PIBID/CAPES/
UERJ foi ampliado, passando a seguinte composição: 13 subprojetos - Química/IQ/Maracanã, Le-
tras/IL/Maracanã, Letras/FFP/São Gonçalo, História/FFP/São Gonçalo, Geografi a/FFP/São Gonçalo, 
Pedagogia/FFP/São Gonçalo, Biologia/FFP/São Gonçalo, Biologia/Colégio de Aplicação, Sociologia/
Psicologia/IP/Maracanã, Pedagogia/FE/Maracanã, Matemática/FFP/São Gonçalo, Física/IF/Maraca-
nã, Letras-Espanhol/IL/Maracanã, 16 escolas parceiras, num total de 209 bolsistas. 

A partir de março de 2014, frente a novo edital lançado pela DEB/CAPES em agosto de 2013, o 
PIBID/CAPES/UERJ sofreu considerável ampliação, passando a possuir a seguinte composição: 23 
subprojetos contemplando as licenciaturas em Artes, Biologia, Física, Geografi a, História, Letras/Portu-
guês, Letras/Espanhol, Letras/Inglês, Letras/Italiano, Matemática, Pedagogia, Psicologia, Química e 4 
Subprojetos Interdisciplinares, distribuídos pelos campi Maracanã (14 subprojetos), São Gonçalo (sete 
subprojetos) e Polos EAD Friburgo e Resende.

Desde sua implementação em 2011, o PIBID/CAPES/UERJ possui objetivos organizados a partir 
de três dimensões complementares:

1) Dimensão pedagógica e pragmática - realizar atividades envolvendo coordenadores, supervisores e 
alunos bolsistas, direcionadas para a vivência, e cuidadosa intervenção, na cultura e no saber escolar, 
de modo a habilitar licenciandos nas bases do diálogo entre a escola e a universidade, expandindo a 
ação dessa última na formação inicial e continuada de docentes da Educação Básica.

2) Dimensão acadêmica e política - promover  a criação de outro “espaço de experiência/horizonte 
de expectativas” para a “crise da escola”, valorizando-a como o lugar social de produção de uma 
cultura e de um saber fundamentais para a formação de todos os indivíduos. 

3) Dimensão epistêmica e cognitiva - problematizar as vivências dos “tempos da escola”, nos termos 
de diagnósticos qualitativos acerca das práticas de ensino/aprendizagem.
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As realizações específi cas de cada um dos 23 subprojetos foram muitas, tendo sido registradas no 
Relatório Anual de Atividades do PIBID/CAPES/UERJ, enviado à DEB/CAPES, em fevereiro de 
2015, no contexto da prestação de contas e apresentação de resultados e produtos que o projeto insti-
tucional deve realizar junto à CAPES anualmente. Neste relatório anual, as análises desenvolvidas pelos 
subprojetos apontam para a valorização dos diálogos e trocas que o PIBID/UERJ vem constituindo 
entre a Universidade e as escolas de Educação Básica, parceiras na construção e problematização do 
saber escolar. 

Os relatórios dos subprojetos demonstram que os alunos das escolas parceiras estão se sentindo mais 
amparados devido à presença dos bolsistas nas salas de aula e muito mais estimulados com as atividades 
experimentais desenvolvidas nos laboratórios da escola, atividades de campo e projetos pedagógicos 
variados. A relação estável com um grupo expressivo de discentes da educação pública, formado ma-
joritariamente por moradores de regiões periféricas, com baixo poder aquisitivo e letramento, contri-
bui para a problematização da função social do conhecimento e para o refi namento de estratégias de 
investigação que possibilitam um reexame sobre os referenciais teóricos mobilizados nas licenciaturas.

Os relatórios dos subprojetos indicam também que houve uma signifi cativa melhora em relação à 
segurança com que os licenciandos bolsistas se dirigem aos alunos das escolas parceiras, principalmente 
os do ensino médio. Certamente houve uma grande melhoria da compreensão destes no que se refere 
às práticas docentes e ao funcionamento de uma instituição escolar. Em seus portfólios, os licenciandos 
relatam o grande aprendizado que estão tendo na busca de metodologias lúdicas, na medida em que 
possam ser alternativas às clássicas aulas de quadro e giz. De forma geral, os bolsistas, licenciandos e 
supervisores sentem-se benefi ciados também por toda a experiência de pesquisa que lhes serve como 
iniciação científi ca, já que muitos deles aprofundam sua inserção no cenário acadêmico com participa-
ções em encontros e congressos, publicação de resumos e elaboração de artigos científi cos

C) PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DAS LICENCIATURAS PRODOCÊNCIA
O PRODOCÊNCIA/CAPES visa valorizar a formação e reconhecer a relevância social dos pro-

fi ssionais do magistério da educação básica. O programa fomenta propostas que contemplem novas 
formas de gestão institucional e desenvolvam experiências metodológicas e práticas docentes de caráter 
inovador. A cooperação entre unidades acadêmicas deve promover a integração entre educação superior 
e educação básica, elevando a qualidade da formação dos futuros docentes e contribuindo para a supe-
ração de problemas identifi cados nos cursos de licenciatura.

O primeiro projeto Prodocência UERJ “Interação Universidade-Escola: Vivenciando a Formação 
Docente”,  teve início em 2011 e foi encerrado em 2013. Seu objetivo geral era contribuir para a 
melhoria dos Cursos de Licenciatura, por meio da interação universidade-escola de Ensino Básico, ao 
minimizar as difi culdades normalmente encontradas pelos futuros professores em estabelecer relações 
entre os conteúdos acadêmicos e os referenciais teóricos associados aos processos de ensino e aprendi-
zagem.

Atendendo ao Edital de 2013, a UERJ foi contemplada com o Projeto “Apoio à formação e ca-
pacitação de professores: adequação e elaboração de recursos didático-pedagógicos e espaço físico na 
perspectiva da inclusão educacional”, cujo objetivo principal é contemplar experiências metodológicas 
e práticas docentes de caráter inovador e/ou exitosas nos processos de ensino e aprendizagem dos fu-
turos docentes, inclusive mediante implementação, utilização e adequação de espaços voltados para a 
formação de professores e de recursos didático-pedagógicos para atuação dos futuros professores.

D) LABORATÓRIO INTERSDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES – LIFE
O LIFE é um espaço de uso comum destinado a promover a interação entre diferentes cursos de 

licenciatura para incentivar o desenvolvimento de metodologias voltadas para a inovação das práticas 
pedagógicas; a elaboração de materiais didáticos de caráter interdisciplinar; o uso de tecnologias da 
informação e comunicação – TIC’s e a articulação entre os programas da CAPES relacionados à Edu-
cação Básica. 

No primeiro Edital LIFE 2012 a UERJ foi contemplada com o Projeto “Laboratório Interdiscipli-
nar Educação em Ciências” (LIEC), cujos objetivos são:

• Promover a criação do LIEC nas dependências do Instituto de Física da UERJ, um espaço para a 
capacitação tecnológica de professores em formação inicial e continuada e para o desenvolvimento 
de atividades pedagógicas voltadas para os alunos e professores das escolas públicas de educação 
básica, nos níveis fundamental e médio, envolvendo os licenciandos e os professores dos programas 
de formação da IES;

• Proporcionar formação de caráter interdisciplinar a estudantes de Licenciatura em Física, de Ciên-
cias Biológicas e de Pedagogia, articulando ações educacionais;

• Possibilitar a reconstrução de experimentos históricos no âmbito dos projetos criados;

• Promover o domínio e o uso de novas linguagens e tecnologias da informação e da comunicação 
nos cursos de formação inicial envolvidos e de formação continuada;

• Permitir o aprendizado, a socialização e o desenvolvimento coletivo de projetos pedagógicos in-
terdisciplinares;

• Realimentar os projetos de Extensão e de Pesquisa dos professores da Universidade envolvidos;

• Estimular o desenvolvimento metodológico de projetos;

• Realizar atividades planejadas coletivamente por licenciandos e professores das escolas parceiras 
junto a estudantes da escola básica;

• Produzir materiais didáticos, em especial vídeos e animações;

• Divulgar os materiais produzidos.

• Tornar-se Polo aglutinador de Projetos do Programa Nacional de Formação de Professores na 
UERJ.

E) PROGRAMAS ESPECIAIS DE ACOMPANHAMENTO DISCENTE

Programa de Mobilidade Estudantil – PrograME
O Programa de Mobilidade Estudantil acompanha os graduandos da UERJ que complemen-

tam seus estudos em Instituições de Ensino Superior estrangeiras, a partir de seleção pelos Programas 
Ciências sem Fronteiras, Licenciaturas Internacionais (PLI) e de Convênios.  Atualmente, o acom-
panhamento dos estudantes é realizado através das redes sociais, pelas quais se comunicam, tomam co-
nhecimento da experiência de outros estudantes UERJ e, ainda, têm a possibilidade de manter contato 
com colegas em mobilidade no mesmo país. O Laboratório de Tecnologias da Informação e Comuni-
cação (LaTIC) é o responsável pela manutenção e acompanhamento dos estudantes nas redes sociais:

Blog: http://UERJianospelomundo.blogspot.com.br/
e-mail: UERJianospelomundo@gmail.com
Facebook: http://www.Facebook.com/UERJianosPeloMundo
e twitter: @UERJpeloMundo

UERJ Acessível
O Projeto UERJ Acessível teve início em 2013 e tem como missão mapear o quantitativo de alunos 

de graduação com defi ciência e, dessa maneira, planejar o adequado atendimento de suas necessidades 
educacionais para que possam realizar seus estudos e participar integralmente das atividades oferecidas 
pela Universidade. O mapeamento é realizado a partir do preenchimento semestral de formulário dis-
ponível em www.alunoonline.UERJ.br, cuja análise propicia o devido encaminhamento às Unidades 
Acadêmicas e aos núcleos de apoio a esses estudantes, o Programa Rompendo Barreiras (UERJrom-
pendobarreiras.blogspot.com.br/) da Faculdade de Educação e o Núcleo de Acolhida ao Estudante 
(NACE,  www.UERJpelavida.UERJ.br/nace.html), vinculado a Reitoria.

Os relatórios semestrais de avaliação dos formulários estão disponíveis em www.LaTIC.UERJ.br/
UERJacessivel

7. SEMANA DE GRADUAÇÃO
Evento integrante da UERJ Sem Muros tem como objetivo a divulgação das experiências realizadas 

em projetos de ensino de graduação. A UERJ SEM MUROS, em nossa Reitoria, passou a ser o grande 
evento de difusão das atividades fi m da Universidade. O número de projetos apresentados cresceu no 
decorrer dos anos, assim como a participação de estudantes.

Dados das Semanas de Graduação 2012, 2013, 2014

Ano Projetos 
cadastrados

projetos 
de EIC

projetos 
de ID Outros Estudantes 

cadastrados
Estudantes 
voluntarios

2012 627 388 105 134 841 211
2013 727 411 135 181 1075 250
2014 786 447 138 201 1114 275

PRÊMIO FERNANDO SGARBI LIMA
É concedido a participantes da Semana de Graduação/UERJ Sem Muros, visando destacar os me-

lhores trabalhos desenvolvidos pelos alunos de graduação. 
A avaliação é baseada no conhecimento do tema desenvolvido, clareza na explanação, efetiva parti-

cipação no desenvolvimento do projeto e o impacto para formação acadêmica. As notas determinadas 
pelos avaliadores são computadas e os trabalhos são classifi cados por tipo de atividade. Após a divulga-
ção dos premiados de cada categoria, a cerimônia de premiação é preparada pelo Comitê organizador 
da UERJ sem Muros, incluindo a reserva de espaço, compra de prêmios e preparo da apresentação do 
evento. As premiações da 12ª, 13ª e 14ª Semana de Graduação UERJ sem Muros (prêmio e menção 
honrosa) ocorreram no início do mês de novembro, em cerimônia na Capela Ecumênica.

PRÊMIO DOCÊNCIA DEDICADA AO ENSINO ANISIO TEIXEIRA
Lançado pela SR-1 em 2013 e com a 2ª edição em 2014, o premio Docência tem como objetivo 

valorizar o trabalho dos docentes cuja dedicação vem transformando o ensino e incentivando a forma-
ção discente. 
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São premiados quatro docentes, um de cada Centro Setorial, escolhidos pelos alunos de graduação 
a partir do preenchimento de formulário eletrônico disponível no aluno on line,  durante o período de 
inscrição em disciplinas para o segundo semestre letivo. Após o encerramento do período de indicação 
aberta, os formulários são analisados e são computados os votos para cada docente, que passam a ser 
classifi cados em seus respectivos Centros Setoriais. A lista de vencedores é divulgada pelos meios de 
comunicação da UERJ e a cerimônia de premiação acontece na semana de aniversário da UERJ, no 
início de dezembro.

8. ESTÁGIOS 
O Departamento de Estágios e Bolsas / CETREINA, além da responsabilidade do gerenciamento 

executivo de todas as bolsas da UERJ é o responsável acadêmico e executivo sobre os ESTÁGIOS a 
serem realizados pelos nossos estudantes. 

Buscamos a forma mais efi caz e efi ciente de ação, buscamos orientar nossos estudantes para uma 
inserção crítica no mercado/mundo do trabalho. Como Universidade pública do Estado do Rio de Ja-
neiro, socialmente referenciada, a UERJ, através da SR-1 /CETREINA tem proporcionado, a seus es-
tudantes, atividades que lhes permitem questionar, não somente sua formação intramuros, bem como 
a relevância de estágios – obrigatórios e não obrigatórios – como experiência enriquecedora e necessária 
para a ampliação da cidadania acadêmica. Ao debruçar-se sobre essa escolha a SR-1 / CETREINA 
teve suas ações reconhecidas e respeitadas junto às Empresas, aos estudantes, às Unidades Acadêmicas. 

O início da do primeiro mandato (2008-2011) representou uma alteração estrutural do se-
tor, inclusive com mudanças no espaço físico, tendo em vista que parte do espaço ocupado pelo 
CETREINA havia sido cedido pela Reitoria Anterior a Secretaria de Trabalho, para emissões de 
documentos. Isto signifi cou também uma total reestruturação do CETREINA, considerando 
que nossa missão é acadêmica, inclusive nas relações que estabelecemos com empresas, respon-
sáveis por estágios externos. Adquirimos materiais e equipamentos de informática para melhor 
desenvolvimento das tarefas de competência do CETREINA.

Investimos no atendimento a cada um dos estudantes que buscam o CETREINA, esclarecendo o 
papel do estágio e orientando-os em documentação, direitos e deveres na prática de estágio.

Realizamos uma ampla divulgação de oferta de estágios para as diferentes Unidades Acadêmicas 
da Universidade, através de cartazes, aluno on line e comunicação direta com as Direções de Unidades 
Acadêmicas, Comissões / Representantes dos CAs e do DCE, com apresentação das propostas da SR-1 
/ CETREINA, junto a diferentes mídias e junto às empresas conveniadas com a UERJ

Regulamentamos as atividades discentes de estágios externos através do Ato Executivo 066/Rei-
toria/08. Criamos suporte e atendimento às Unidades Externas (IPRJ, FAT, FEBF, FFP e Turismo), 
tendo em vista a constante e permanente demanda desses CAMPI, proporcionando-lhes todo o apoio 
necessário quanto aos estágios externos, bem como os estágios internos / supervisionados, incluindo, 
quando necessário, visitação aos mesmos e às Empresas de interesse dessas Unidades, tendo em vista a 
alocação de alunos em campos de estágio.

Criamos o site do OBSERVE (Observatório de Estudos sobre Conjuntura e Emprego), es-
paço privilegiado de investigação, coleta e armazenamento de dados para consultas sobre novas 
confi gurações e mudanças de cenários no mundo e no mercado de trabalho e seus refl exos sobre 
a formação humana e acadêmica e sobre os currículos dos cursos oferecidos pela UERJ para a 
qualifi cação profi ssional dos estudantes. 

Promovemos ainda análises qualitativas das ofertas de campos de estágios, visando compreender a 
“direção e os vetores” indicados por essas pesquisas quanto: ao mundo e ao mercado do trabalho, à ofer-
ta de postos de estágios, aos perfi s de estagiários demandados pelo mercado e à própria empregabilida-
de, levando-se em conta a formação profi ssional e humana oferecida no interior de nossa Universidade, 
condizentes (ou não) com as exigências e buscas pelo mercado de trabalho em seus diversos cenários.

Estimulamos e acompanhamos as atividades desenvolvidas pelas Empresas Juniores da UERJ, através 
de reuniões conjuntas, tendo como objetivo a (re) criação da Aliança Junior, e de uma Câmara Técnica 
para dar suporte na congregação de esforços ao desenvolvimento e ampliação do número de Empresas 
Juniores na UERJ, ações essas realizadas em conjunto com a Sub-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa.

Nosso compromisso com uma nova perspectiva de análise do mundo do trabalho nos fez participar 
efetivamente na realização, em outubro de 2008, do Seminário Latino Americano: “Direitos Huma-
nos, Violência e Pobreza: A situação de crianças e de adolescentes na América Latina hoje”, parceria 
entre a SR-1 / CETREINA e a equipe do PROEALC - CCS - PROGRAMA DE ESTUDOS DE 
AMÉRICA LATINA E CARIBE -  CCS, e em programa na rádio MEC (ATUALIDADES), com 
temáticas sobre Bolsas e Estágios e, também, sobre os “TROTES NAS UNIVERSIDADES”, jun-
tamente com o representante do DCE à época; Participação, no mesmo ano, em programa na rádio 
MEC (ATUALIDADES), com tema a respeito da nova Lei de Estágios, assinada em 25/09/2008.

Incluímos todos os alunos - UERJ e Polo UERJ / CEDERJ - no seguro obrigatório quando inscri-
tos em Estágio Supervisionado e / ou Prática de Ensino.

A) MOSTRA DE ESTÁGIO
Anualmente realizamos o  evento acadêmico denominado “MOSTRA DE ESTÁGIO”, integrante 

do Calendário Acadêmico da UERJ, ao fi nal do mês de maio de 2008 a 2011, e no início de junho, 

de 2012 a 2015. A adesão de Empresas participantes aumentou signifi cativamente, ano a ano, o que 
demonstra a credibilidade deste Evento e da formação acadêmica oferecida pela UERJ a seus alunos;

Temáticas centrais das Mostras de Estágios da UERJ ao longo desses anos:

• 2008 = “Educação, Trabalho e Formação Humana“ 

• 2009 = “Formação Profi ssional em Tempos de Crise: (re)construindo paradigmas para novos ce-
nários”

• 2010 = “Fazer a Diferença: Integrando Formação, Carreiras e Satisfação no Complexo Mundo do 
Trabalho”

• 2011 =  “A Equação do Futuro”
  (inovar+investir)x(capital humano+tecnologia) 
_____________________________________  =  Prosperidade
            (integrar+comprometer-se)

• 2012 = “Conectando a Formação através dos ESPORTES”

• 2013 = “Ética, Profi ssionalismo e Formação Humana”

• 2014 = “Mobilidade e Inovação Profi ssional: Novos Horizontes”

• 2015 = “Conhecendo Mundos, Empreendendo Carreiras, Rompendo Desafi os” 
A realização das Mostras de Estágios resultou na publicação dos “Cadernos de Graduação: dialo-

gando com a práxis”, de 2008 até maio de 2015, em modo digital e disponibilização através do site do 
OBSERVE (Observatório de Estudos sobre Conjuntura e Emprego);

A visita aos estandes das Mostras revelou grande procura por postos de estágios, bem como de-
monstrou, pela participação dos estudantes nas palestras proferidas por expertises do mercado, por 
professores e por empresas expositoras, a relevância deste evento para os estudantes. Há um destaque 
a ser feito: as Mostras de Estágio da UERJ são inteiramente abertas, e não só oferecidas aos alunos do 
ensino superior, como também aos do ensino médio / técnico que procuram a Mostra de Estágios para 
encontrar campos de estágios demonstrando o compromisso que temos com o ensino médio do Estado 
do Rio de Janeiro.

 Cada edição, tanto das Mostras de Estágio, a cada ano, quanto da publicação dos Cadernos de 
Graduação, é precedida de consultas e análises a periódicos e jornais assinados pelo CETREINA, assim 
como revistas e sites de organismos nacionais e internacionais, que auxiliam na escolha de temáticas 
candentes relativas à formação humana e profi ssional, visando dar o necessário suporte teórico à publi-
cação dos Cadernos de Graduação, bem como às Mostras de Estágio em si. A realização de todas essas 
etapas, permitiu, como um de seus desdobramentos, a criação de site inovador sobre Empregabilidade 
(http://observe.cetreina.UERJ.br);

Promovemos a confecção de um e-book (instrumento inovador na SR-1 / CETREINA) 
em 2011, doado a cada uma das empresas integrantes da Mostra de Estágio do referido ano, 
contendo os momentos de destaque da participação no evento, dando visibilidade às Empresas 
participantes, que, juntamente com a UERJ, contribuem no processo de formação profi ssional, 
humana e social dos estudantes, ações que se constituem como parte relevante na construção 
da cidadania acadêmica; 

B) AÇÕES SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS
O CETREINA atuou na implementação de Convênios, com o envolvimento de estudantes da 

UERJ como estagiários em ações socialmente responsáveis. A seguir listamos as principais ações que 
foram desenvolvidas:

1) Projeto do IME com a Secretária de Estado de Saúde, em estágio para pesquisa de satisfação de 
usuários com o sistema de saúde estadual.

2) Projeto com a Petrobrás, envolvendo vários docentes de distintas Unidades Acadêmicas, 
com a fi nalidade de promover a educação ambiental e a valorização da cultura local nos 
municípios em redor do COMPERJ. Diversas situações críticas tanto quanto a área am-
biental quanto a assimilação de culturas locais foram relatadas. Dois produtos fundamentais 
derivaram deste projeto: uma cartilha denominada Educação Ambiental e Rede Sociotécnica 
(ISBN 978-85-88769-19-9), publicação que reúne todo o material acadêmico e de pesquisa, 
vivenciado em 2009 e 2010 nas diversas ofi cinas realizadas pelas equipes do PEA/COM-
PERJ/UERJ junto aos municípios de atuação deste Projeto; e a edição de um livro pelo 
Projeto PVCL, a respeito de alguns monumentos históricos dos lugares (lieux de memoires) 
em municípios do COMPERJ que deverão ser preservados e valorizados em suas localidades.

3) Convênio fi rmado entre a UERJ e a Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Secretaria Munici-
pal de Educação, para a participação no Projeto da Prefeitura denominado “Escola do Amanhã”.

4) Renovação e manutenção de Contrato com a ALERJ para o Projeto “Guia em Exposição 
Permanente no Palácio Tiradentes / ALERJ”, contrato esse em parceria com o IFCH e que 
vem sendo reafi rmado, através de aditivação de Contrato, de 2 em 2 anos, para oferta de 
estágios aos alunos do referido Instituto e da FFP, sob a Coordenação Executiva da Direção 
do IFCH e da Coordenação de Planejamento e Estágio da Direção da SR-1 / CETREINA.
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5)  Parceria entre a UERJ e a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de 
Janeiro - SEPLAG / RJ, através de Contrato assinado em março / 2009, envolvendo, 
à época, 211 estagiários no Projeto Identidade Funcional, Política Pública de Estado, 
da qual a SR-1/CETREINA teve a honra de ser convidada a participar e que visou o 
cadastramento biométrico e a atualização de dados de todo o funcionalismo estadual, 
a saber: ativos, inativos e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro (ERJ). Ao longo 
de março a dezembro de 2009 foram recadastrados cerca de 140.000 funcionários do 
ERJ, encaminhados, pela SEPLAG, aos cerca de 30 postos de atendimento biométrico, 
trabalho este organizado e monitorado pelo CETREINA, através da participação direta 
e efetiva da Direção do CETREINA e dos estagiários, alunos da UERJ, que atuaram 
como cadastradores e supervisores no referido Projeto. Ao longo do ano de 2010 foram 
recadastrados em torno de 140.550 funcionários do Estado do Rio de Janeiro, encami-
nhados, pela SEPLAG, aos cerca de 30 Postos de Cadastramento, na cidade do Rio de 
Janeiro. A partir de meados do ano de 2010, foram abertos novos postos de atendimento 
em cidades do Grande Rio, tais como: Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Japeri, 
Paracambi, Seropédica, Itaguaí, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Nova 
Iguaçu, Queimados, Belford Roxo e Mesquita. Também foi iniciado esse trabalho junto 
às cidades de Resende e seu entorno (Porto Real, Quatis, Itatiaia e Bulhões), bem como 
no município de Nova Friburgo e adjacências e, nelas, também os estagiários da UERJ 
participaram como bolsistas do Projeto, sob Coordenação direta do CETREINA.

6) A parceria da Direção do CETREINA com o Projeto Heróis do Futuro, da FIRJAN / 
SESI, no evento ”RIO + 20”, resultou na seleção e capacitação de 70 estagiários - alu-
nos de diferentes cursos da UERJ - para atuação como monitores do referido Projeto, 
junto a todas as escolas envolvidas,  treinando jovens estudantes do município do Rio 
de Janeiro, das escolas públicas e privadas, do 6º ao 9º ano, visando sensibilizá-los para 
os temas a serem debatidos no “Rio + 20” e para os desafi os de um desenvolvimento 
sustentável no mundo;   

Projeto de apoio aos alunos em “processos críticos” - PRIAAG
Criamos o Projeto de apoio aos alunos em “processos críticos” - PRIAAG  (Projeto Inter-

disciplinar de Atenção a Alunos de Graduação )-  evidenciados ao longo de seus cursos de 
graduação, transparecidos, especialmente, através de quadros de baixo rendimento acadêmi-
co e de reprovações por frequência, evidenciados, ainda, através de trancamentos automáticos 
e, por vezes, da evasão escolar, dentre outros. 

Este Projeto é uma ação pró-ativa da Sub-Reitoria de Graduação para os estudantes em 
situação crítica para  apoiá-los nesse momento e contribuir para minimizar os impactos nega-
tivos dessa situação, em suas vidas. Isto porque tem-se constatado, através das entrevistas, dos 
alunos com a Diretora do CETREINA, e, ainda, através das cartas-compromisso solicitadas 
aos estudantes, pelo CETREINA, com baixo rendimento escolar, que os refl exos oriundos 
das “situações críticas” ocorridas ao longo da vida acadêmica (e dos períodos de estágio) aca-
bam por interferir, sobremaneira, no rendimento escolar, no seu cotidiano acadêmico e em 
suas próprias vidas.

O PRIAAG / UERJ tem como parceiros algumas Unidades da UERJ, a saber: Insti-
tuto de Psicologia, HUPE - Hospital Universitário Pedro Ernesto, Faculdade de Ciências 
Médicas (Setores de Ginecologia e Psiquiatria), Instituto de Nutrição, Faculdade de Di-
reito, NACE (Núcleo de Acolhida ao Estudante) e Policlínica Piquet Carneiro. É também 
proposto pelo PRIAAG, o atendimento e encaminhamento dos estudantes que apresenta-
rem difi culdades vivenciadas através de situações críticas, quando em situação de estágio, 
quando evidenciam alteração comportamental, explicitada tanto pelas empresas / escolas, 
quanto pelo próprio aluno.

A Sub-Reitoria de Graduação em sua linha clara de atuação estabeleceu que a consigna da 
UERJ de que “somos educadores” deve ser levada à radicalidade. Isto signifi ca que todas as 
adversidades devem ser enfrentadas para que nossos estudantes recebam e correspondam ao 
processo pedagógico e educador.

C) ESTÁGIOS EXTERNOS
O quadro abaixo indica o quantitativo de novos Termos de Compromisso de Estágios 

(TCEs) registrados e assinados pelo CETREINA ao longo dos últimos anos, a título de com-
paração para os anos da gestão aqui analisada. 

Vale registrar que esses TCEs são apenas os novos, com prazo de vigência de 6 meses, 
pois seus Aditivos - que podem ser em número de três, no máximo, totalizando, assim, os 24 
meses permitidos pela Lei de Estágio nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 - continuam a 
receber o mesmo número de registro do TCE original, já que é nele que se encontram todos 
os dados exigidos para cadastro no Sistema Corporativo CETREINA EXTERNO.

Os TCEs são referentes aos estágios, em diversas Empresas, públicas e / ou privadas, que 
têm parceria / Convênio fi rmados com a UERJ. 

Novos TCES
Ano Nº
2007 2610
2008 2935
2009 2463
2010 3003

2011 3650

2012 3744
2013 3852
2014 3698
2015 1720

 *Fonte: sistema Corporativo CETREINA Externo.  Ano: 2015

OBS: Ressaltamos que o Ano de 2015 está com dados computados até o mês de maio

Convênios Iniciados

Convênios Ativos
A tabela a seguir e o gráfi co correspondente a ela indicam certa estabilidade no número de Convê-

nios Ativos em nosso primeiro mandato (2008-2011) com as Empresas parceiras da UERJ na oferta de 
campos de estágios, mas, a partir de nosso segundo mandato o número de Convênios Ativos aumen-
tou, girando agora em torno de 1.700 (mil e setecentos) parceiros conveniados.

Total de Convênios Ativos
Ano Nº
2008 1236
2009 1246
2010 1250
2011 1250
2012 1305
2013 1399
2014 1652
2015 1766

Convênios Ativos

Novos Convênios
Quanto aos Convênios Iniciados no CETREINA (Novos Convênios), a tabela e o gráfi co, 

a seguir, indicam, a partir de 2008, um número crescente de parcerias fi rmadas entre a UERJ 
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e diversas empresas, tanto públicas como privadas de nosso país, com escritórios e/ou fi liais 
no estado do Rio de Janeiro, bem como em outros estados da Federação. A procura, tanto por 
parte de novas empresas privadas, como também de empresas e ou organismos públicos, tem 
aumentado ano a ano. 

Convênios Iniciados
Ano Nº
2007 157
2008 199
2009 187
2010 214

2011 300

2012 306
2013 313
2014 315
2015 170

Convênios Ativos

9. APOIO ÀS UNIDADES ACADÊMICAS
A Sub-reitoria de Graduação desenvolveu uma série de atividades para apoiar as atividades 

de ensino de graduação nas Unidades Acadêmicas.
Adquirimos cinco cinco vans para atender as Unidades externas ao campus Maracanã: Cap; 

Faculdade de Formação de Professores, Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, Ins-
tituto Politécnico de Friburgo e Faculdade de Tecnologia de Resende. Uma van foi destinada 
aos programas de interface com as escolas de ensino médio, e outra van fi cou sob a guarda da 
Prefeitura dos Campi para atender exclusivamente às Unidades Acadêmicas.

Em 2013 instituímos o Fórum de Coordenadores de Graduação, através do Ato Executivo 
027/Reitoria/2013 e da Portaria 52/SR-1/2013, com a fi nalidade de assessorar a Sub-reitoria de 
Graduação com a avaliação de procedimentos, a discussão de projetos, estratégias e caminhos 
para o melhor desenvolvimento dos cursos de graduação da UERJ.

Desde 2008, com os recursos do Vestibular e a partir da concepção de que as taxas cobradas 
nos dois Exames de Qualifi cação e no Discursivo não visam lucro, mas possibilidades de aplica-
ção nos cursos de Graduação, a Sub-reitoria de graduação, através de repasse de Sides especial, 
atende a demandas das Unidades Acadêmicas e de algumas Unidades Administrativas quanto 
ao repasse de valores destinados à promoção de melhorias na graduação.

Foram transferidos  R$ 1.013.449,53 para as Unidades Acadêmicas através de 
Sides especial.

10. CONTROLE DE FRAUDES NO SISTEMA DE COTAS
A defesa intransigente do sistema de cotas por nossa Reitoria, por considerarmos um 

projeto pedagógico bem sucedido de inclusão social, redução de desigualdades e de ações 
afirmativas, EXIGE que não tenhamos qualquer complacência e tolerância com sujeitos 
que tentam cometer o CRIME DE FRAUDAR o sistema de cotas.

Sempre consideramos que o melhor controle social é aquele exercido pela sociedade. 
Assim, órgãos públicos (Ministério Público, conselhos de defesa da população negra), a 
comunidade da UERJ, a Ouvidoria da UERJ e cidadãos e cidadãs do estado do Rio de 
Janeiro são os nossos melhores “olhos” para manter a idoneidade do Sistema de Cotas e 
criar as condições de punição para estes que de maneira imoral tentam a fraude.

Apuramos todas as denúncias que foram feitas sobre possíveis fraudes no Sistema de 
Cotas. O gráfico a seguir apresenta todas as denúncias realizadas desde 2008 e apuradas 
através de sindicâncias.

Sindicâncias abertas pela SR-1 referentes a denúncias no 
Vestibular de 2008 a 2015/1 - Sistema de Cotas

O ano de 2013 foi atípico, pois um único denunciante, a partir de fotos postadas no Facebook, de-
nunciou vários candidatos. Os resultados das apurações demonstraram que grande parte das denúncias 
não procedia, conforme a tabela abaixo:

Situação dos processos de sindicância no período de 2008 a 2015.1 % de Avaliação
Total de sindicâncias instauradas (2008 a 2015.1) 69

Total de processos de sindicâncias concluídos (2008 a 2015.1) 65

Total de processos de sindicâncias concluídos e arquivados (2008 a 2015.1) 60
Total de alunos que tiveram nulidade de matrícula pelas comissões de sindicância (2008 
a 2015.1)

05

Total de alunos que pediram, por opção, cancelamento de matrícula (2008-2015.1) 05

O processo de sindicância é realizado no estrito cumprimento da Lei, com direito ao contraditório 
e à ampla defesa.

O gráfi co abaixo demonstra o resultado das sindicâncias. O arquivamento signifi ca que a denúncia 
foi improcedente. Os que tiveram nulidade de matrícula signifi ca que a denúncia era procedente. Os 
que pediram por opção o cancelamento de matrícula, o fi zeram no ato formal de conhecimento da 
denúncia (o que não permitiu a instalação da sindicância) ou durante o processo sindicante (que será 
levado a termo).

Resultados (%) sobre o total de sindicâncias concluídas

Em uma média de 50 mil estudantes cotistas nos últimos oito anos, as denúncias de fraude repre-
sentam 0,1% do universo desses estudantes cotistas. As denúncias procedentes respondem a 0,01% do 
total de estudantes cotistas. Há controle da UERJ no sistema de cotas.

A equipe de Serviço Social da Sub-reitoria de Graduação promove os seguintes procedimentos:

1) Processo de análise socioeconômica do vestibular estadual - Processo de Análise Socioeconômi-
ca para ingresso através do sistema de cotas; avaliação da 2ª etapa de análise dos recursos interpostos 
pelos candidatos indeferidos.

2) Em 2015, foi criada uma equipe de profi ssionais com a função exclusiva de realizar entrevistas 
e visitas domiciliares para os casos de candidatos cuja documentação suscitasse dúvidas quanto 
à comprovação da condição de carência. Para essas situações, optou-se em realizar a atuação com 
duas assistentes sociais. Após entrevistas e visitas domiciliares, as duplas de assistentes sociais res-
ponsáveis pelas respectivas ações, elaboravam um relatório, sendo este anexado à documentação 
entregue pelos candidatos. Com relação ao período de interposição de recurso houve um aumento 
no quantitativo de profi ssionais (assistentes sociais) destinados ao atendimento dos candidatos com 
o objetivo de suprir, de forma efi caz, a demanda.

3) Processos de análise socioeconômica de bolsa permanência  - A avaliação socioeconômica para 
manutenção da bolsa permanência é atrelada à condição de carência dos alunos que ingressaram 
pelo sistema de cotas. Em 2015, a metodologia sofreu alteração, não havendo período exclusivo 
para a interposição de recursos, ou seja: durante a análise socioeconômica, os alunos que deixavam 
de entregar documentos ou o faziam de forma incompleta, foram chamados a tomar ciência do 
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VALORIZAÇÃO DA GRADUAÇÃO COMO ESTRATÉGIA
As ações estratégicas para o ensino de graduação promovidas por 

nossa Reitoria, com a competência da direção da Profa. Lená Medeiros 
de Menezes e de  sua equipe, tiveram resultados expressivos.

Há um certo discurso na Universidade Pública, reacionário e imo-
ral, de que trabalhar no ensino de graduação é um ato menor. Este 
discurso ideológico desconsidera que existimos como Universidade 
porque temos estudantes e estes exigem formação. 

Quando convidei Lená para ser Sub-reitora de Graduação fi z 
uma escolha muito cuidadosa e refl etida. O convite foi feito a uma 
Professora Titular, pesquisadora internacionalmente reconhecida,  
que sempre valorizou as atividades de ensino na graduação. Fato 
comum nas grandes universidades europeias e americanas e pou-
co usual em nosso País.

As estratégias da graduação tiveram o efeito de ter o maior número 
de inscritos em toda a nossa história no Vestibular, que aprimorou as 
interfaces com o ensino médio. A SR-1 estruturou e regrou de maneira 
transparente o apoio aos estudantes. Concedeu pela primeira vez ma-
terial didático para os alunos cotistas. Impediu fraudes e irregularidades 
em todos os níveis. Acabou com o passivo gigantesco na emissão de 
diplomas. Ampliou a oferta de estágios externos e realizou mostras de 
estágio importantes. Investiu na formação de professores para o ensino 
médio e o fundamental. E, principalmente, demonstrou que o diálo-
go com as Unidades Acadêmicas, com os estudantes, com os órgãos 
de governo e da sociedade civil era produtivo e capaz de gerar novas 
formas de ação. 

Lená se aposentou precocemente. Aos 70 anos de idade é uma jo-
vem idealista com uma capacidade de trabalho invejável. 

Escolheu a Profª. Celly do Nascimento Saba para cumprir o 
nosso mandato, que é uma pesquisadora competente e profun-
damente implicada com o ensino. Quando nomeei a Profª. Celly 
como Sub-reitora de Graduação estava seguro de que a UERJ de-
monstrava a vitalidade de seus quadros: a Profª. Celly tinha sido 
Vice-diretora do IBRAG e foi parte integrante da equipe da SR-1.

Nossa corajosa UERJ, que foi a primeira a instituir o ensino notur-
no para o estudante trabalhador e a primeira a introduzir o sistema de 
cotas, teve na Sub-reitoria de Graduação a ação digna que merece. 

Cabe aos docentes desta UERJ combater esta ideologia, nefasta e 
reacionária, de que o ensino de graduação é um ato menor. O que 
confere sentido à nossa profi ssão de professores são os estudantes.

Prof. Ricardo Vieiralves
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que deveriam entregar e somente após a complementação dos documentos, ocorreu a emissão de 
parecer. Mensalmente foram divulgadas listagens nominais com a situação de cada aluno naquele 
momento, com o objetivo de informar a conclusão da análise (e o respectivo parecer) ou, se fosse 
o caso, a pendência de algum documento a ser providenciado. Registra-se que, com relação aos 
alunos indeferidos, a suspensão do recebimento da bolsa permanência ocorreu apenas após a fi na-
lização de todo o processo de avaliação.

4) Processos envolvendo candidatos/alunos - A equipe de serviço social do CAIAC atua em pro-
cessos internos, sindicâncias e processos oriundos da Defensoria Pública e Promotoria, realizando 
visitas domiciliares, entrevistas e reavaliação socioeconômica, onde em certos casos, faz-se necessá-
ria a complementação de documentos no sentido de subsidiar a compreensão da situação apresen-
tada. Após os procedimentos cabíveis a cada situação, são elaborados relatórios que compõem o 
processo administrativo no âmbito interno da Universidade e/ou processos na instância do Poder 
Judiciário. Houve alterações no edital do Vestibular, principalmente com relação ao formulário de 
auto-declaração, e foi intensifi cada a visita domiciliar para comprovação da carência, sempre que 
esta era contestada. 

O sistema de cotas para o ingresso em universidades públicas foi introduzido no 
Brasil pela UERJ. Nós fomos a primeira Universidade do Brasil a adotar o siste-
ma de reservas de vagas e hoje, depois de mais de uma década de cotas, afi rmamos 
que é um projeto bem sucedido de ação afi rmativa e também é um projeto 
pedagógico bem sucedido.

Em nossa Reitoria, os deputados Bolsonaro arguiram a constitucionalidade 
do sistema de cotas junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A 
advocacia da UERJ e a Procuradoria do Estado atuaram fi rmemente para reba-
ter todos os argumentos estabelecidos. No dia da decisão o Reitor da UERJ estava 
PRESENTE com os movimentos sociais na defesa do sistema. Durante o processo 
houve vários artigos na grande mídia criticando o regime de cotas e o Reitor da 
UERJ pela defesa intransigente desta ação afi rmativa. Fomos vitoriosos. Quando 
houve a arguição do sistema de cotas junto ao Supremo Tribunal Federal, um pro-
fessor da UERJ e Ministro do Supremo, Prof. Luiz Fux, no seu competente relato 
a favor da constitucionalidade do regime, cita a nossa Universidade (e também 
dele) como um exemplo a ser seguido.

O sistema de cotas é um projeto pedagógico bem sucedido. Todas as avaliações 
demonstram que se os cotistas entram de maneira diferenciada (com nota menor 
no vestibular), no decorrer do curso não só se igualam aos não cotistas, como em 
muitos casos os superam. São os cotistas que têm o menor índice de abandono de 
curso e que melhor integralizam seus cursos. 

As estudantes em nossa Universidade têm um desempenho acadêmico melhor 
que o de estudantes homens, e as estudantes mulheres cotistas têm uma performan-
ce acadêmica melhor que os estudantes homens não cotistas. 

Se observarmos os tristes indicadores da desigualdade social e de cor no 
Brasil, são justamente as mulheres negras que estão no piso da pirâmide. 
Na UERJ as mulheres de todas as cores, em especial as negras, não estão no 
piso da pirâmide: segundo os critérios acadêmicos fazem parte dos melhores 
estudantes de nossa Instituição.

Um projeto pedagógico e de 
ações afi rmativas bem sucedido
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PRESTANDO CONTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO

ORÇAMENTO
A elaboração da proposta orçamentária é realizada através das infor-
mações sobre as necessidades para o funcionamento geral da UERJ, 
encaminhadas pela Administração Central e pelas demandas das 
Unidades Acadêmicas e órgãos da UERJ. 

EXECUÇÃO FINANCEIRA
Nossa Reitoria (2008-2015) foi a que teve a melhor performance de 
execução orçamentária e fi nanceira entre todos os órgãos do estado 
do Rio de Janeiro. 

TRANSPARÊNCIA
Nossa Reitoria estabeleceu uma política de transparência na gestão 
institucional, com a ampla divulgação de informações — tanto 
para os gestores nos diversos níveis como para as comunidades in-
terna e externas à UERJ, através de diferentes canais e mídias.

OBRAS
Quando assumimos nosso primeiro mandato (2008-2011), a UERJ 
estava com graves problemas infraestruturais acumulados durante o 
decorrer dos anos. Realizamos um planejamento de ações, permitin-
do que recuperássemos nossas condições de funcionamento pleno.

Os indicadores de orçamento e da execução orça-
mentária explicitam que nossa Reitoria foi pró-ati-
va, resolveu e enfrentou problemas e conseguiu mais 
recursos para a UERJ. 

Recuperamos a infraestrutura da Universidade que 
estava deteriorada e realizamos obras de expansão. 
Fomos a Reitoria que mais apoiou o Hospital Uni-
versitário Pedro Ernesto nos últimos 30 anos. Re-
cuperamos ainda a base de dados da Universidade, 
o DataUERJ, e estabelecemos mecanismos claros 
de transparência.

Foram oito anos de muito trabalho e responsa-
bilidade com a nossa Universidade. Para o futuro, 
aqueles que querem o avanço da UERJ tenham 
nossos indicadores como base e realizem mais. 
Nossa Universidade merece.

CONTROLE DAS AÇÕES 
ADMINISTRATIVAS E 

FINANCEIRAS

ESTRATÉGIA PARA AS 
UNIDADES DE SAÚDE

Gestão Administrativa 
e Financeira
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ORÇAMENTO
A Diretoria de Planejamento e Orçamento da UERJ (DIPLAN), sob a lide-

rança da técnica Maria Isabel Vetere, é a responsável pela elaboração da proposta 
orçamentária apresentada ao Conselho Universitário para análise e aprovação. 
Também supervisiona o orçamento durante o exercício fi scal e estabelece as re-
lações formais da UERJ com a Secretaria de Planejamento do Estado (Seplag).

A elaboração da proposta orçamentária é realizada através das informações 
sobre as necessidades para o funcionamento geral da UERJ, encaminhadas 
pela Administração Central, e pelas demandas das unidades acadêmicas e ór-
gãos da Universidade. Todas as demandas são consolidadas e apresentadas aos 
Conselho Superiores para apreciação e decisão. Essa atividade foi padronizada 
nos últimos anos, possibilitando que ajustes pontuais em determinados itens 
sejam automaticamente incluídos nas tabelas totalizadoras.

O relatório enviado ao Conselho Universitário (CONSUN) também foi 
padronizado, facilitando sua análise pelos Conselheiros e permitindo compa-
ração com propostas orçamentárias de anos anteriores.

Incluímos as demandas das unidades acadêmicas na Proposta Orçamentária 
e, consequentemente, no relatório ao CONSUN. Anteriormente, os projetos 
se limitavam ao cadastro da Prefeitura dos Campi, deixando de fora alguns 
projetos das unidades acadêmicas.

A Constituição e as Leis Complementares estabelecem que cabe exclusi-
vamente ao Governador do Estado do Rio de Janeiro o envio do orçamento 
do Estado, inclusive o da UERJ, à Assembleia Legislativa para discussão e 
aprovação. A proposta orçamentária aprovada no Conselho Universitário é en-
caminhada para o Governo Estadual (como determina a Lei) e é incorporada 
(ou não) na proposta do Orçamento Geral do Estado encaminhada à ALERJ.

Desde a promulgação da Constituição, o Governo Estadual incorpora de 
parte da proposta da UERJ, mas nunca os valores que o Conselho Universitá-
rio estabeleceu em sua integralidade.

A TRANSPARÊNCIA na aplicação dos recursos da UERJ está exposta no 
endereço http://www.diplan.uerj.br/orcamentos_anteriores.html. Nesta pági-
na encontra-se o histórico da execução orçamentária de 1995 até hoje. 

1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ORÇAMENTO DA UERJ
O Governo do Estado envia sua proposta de orçamento (incluindo a UERJ) para a Assem-

bleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que a debate e aprova. Assim que o orçamento é 
aprovado, o Governo tem o poder de contingenciar o orçamento aprovado pela ALERJ, ou seja: 
pode destinar MENOS ou MAIS à UERJ e a qualquer outro órgão do estado do Rio de Janeiro 
do que o autorizado pela Assembleia Legislativa. (Isto está previsto em Lei porque o Orçamento 
é autorizativo e não impositivo, melhor dizendo, é conferida uma autorização para gastar, mas 
sem obrigar ao Governo que se gaste tudo daquela maneira).

No gráfi co a seguir demonstramos a evolução histórica do orçamento da UERJ em sua 
dotação inicial.

O gráfi co mostra a evolução da dotação inicial desde o período da Reitoria anterior (2004-
2007) até o nosso mandato (2008-2015).

Dotação inicial orçamento UERJ (por ano e período de reitoria)

Fonte: SIG/SIAFEM - DIPLAN/UERJ, 2015

No decorrer do ano (do exercício fi nanceiro) esta dotação inicial pode ser alterada, para MAIS 
ou para MENOS, dependendo da vontade política do Governo e do comportamento da receita 
(que o Governo arrecada com impostos e transferências). 

Demonstraremos no próximo gráfi co como foi a alteração do orçamento da UERJ durante 
o ano (exercício fi nanceiro) na comparação com a dotação inicial e as despesas autorizadas. O 
Gráfi co foi construído em percentagem para a clara percepção se houve aumento ou redução 
do orçamento inicial no decorrer do ano.

Evolução do orçamento durante o ano em relação à dotação inicial (em %)

Fonte: SIG/SIAFEM - DIPLAN/UERJ, 2015

Pode-se observar que na Reitoria anterior (2004-2007) a evolução orçamentária foi nega-
tiva, ou seja, houve menos orçamento durante o ano do que o inicialmente autorizado.

Em nossa Reitoria, já no primeiro mandato (2008-2011), ocorre uma alteração radical na 
curva existente anteriormente para uma tendência positiva, com a UERJ tendo mais orçamen-
to do que o inicialmente autorizado. Durante todo o segundo mandato (2012-2015) isto se 
manteve e continuamos tendo mais orçamento do que foi inicialmente autorizado.

Estes dados demonstram de maneira inconteste que nossa Reitoria foi pró-ativa, negociou e 
conquistou mais recursos para a UERJ.

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Nossa Reitoria (2008-2015) foi a que teve a melhor performance de execução orçamentária 

e fi nanceira entre todos os órgãos do estado do Rio de Janeiro. Conseguimos este resultado pela 
competência da gestão administrativa e fi nanceira da Diretoria de Administração Financeira 
(DAF), com a equipe liderada pela Profª. Maria Th ereza Lopes, e pela resposta positiva de todos 
os componentes da estrutura da UERJ.

O gráfi co faz uma comparação entre o orçamento inicial da UERJ e a execução fi nanceira, 
considerada a partir dos empenhos realizados no exercício. Vamos apresenta-lo por ano e por 
período de Reitoria.

Orçamento inicial e execução fi nanceira (total empenhado) por ano

Na Reitoria anterior (2004-2007) a execução orçamentária e fi nanceira (total empenhado) foi 
menor que o orçamento concedido. No primeiro ano de nosso mandato (2008) praticamente 
igualamos esta relação e a partir de 2009 até o fi nal de nosso mandato tivemos uma execução orça-
mentária e fi nanceira maior que o orçamento concedido. 

Nossa Reitoria gastou mais do que foi autorizado pela Assembleia Legislativa e do que o 
Governo planejou gastar com a UERJ.
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O gráfi co a seguir demonstra muito claramente como foi a diferença por período de Reitoria 
entre o orçamento inicial e o efetivamente gasto (total de empenhos). Enquanto na Reitoria an-
terior (2004-2007) a diferença foi negativa em menos R$ 258.920.912,00, no nosso primeiro 
mandato (2008-2011) a  diferença foi positiva em mais R$ 320.147.096,50 e no segundo 
Mandato (2008-2015), somente durante os três primeiros anos (2012-2014) a diferença foi 
positiva em mais R$ 400.781.000,00

Diferença entre o orçamento inicial e o efetivamente gasto (total de empenhos)

O próximo gráfi co demonstra a execução orçamentária por grandes grupos de despesa (em média) 
e apresenta o percentual de participação com base na média dos valores acumulados no de 2008 
e maio de 2015 tomando por base os valores liquidados. Não foram considerados os valores 
referentes à inversões fi nanceiras tendo em vista sua natureza eventual.

Despesa realizada por grupo - %

A) SIDES - SISTEMA DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO
Em 2008 foi elaborada revisão das rotinas do SIDES para tornar os procedimentos mais 

céleres e efi cientes. A reformulação alterou principalmente os seguintes tópicos:

• Planejamento dos repasses, em quantidade e valor, realizados independente de solicitação;

• Aquisições de material permanente independente de cotas específi cas;

• Passagens de saldo ao fi nal do exercício nas contas bancárias;

• Única prestação de contas para as diversas contas bancárias do componente organizacional, 
independente do órgão repassador;

• Uma prestação de contas por semestre, 15 dias após o término do semestre letivo.

Essas mudanças na operacionalização do SIDES tiveram como principal efeito a possibilida-
de de planejamento nas Unidades Acadêmicas. 

Antes dessas medidas, a prestação de contas deveria ser feita ao fi nal de cada valor deposi-
tado, ser analisada pela Administração e apenas depois desses procedimentos se realizava um 
novo depósito. Um dos graves problemas derivados do procedimento antigo era o estímulo a 
um comportamento organizacional segundo o qual a Unidade “tinha que gastar rápido” para 
receber outro SIDES, o que às vezes afetava o critério de escolha na despesa.

Outra mudança substantiva diz respeito à movimentação na conta corrente de cada Unidade 
Acadêmica. Antes, ao fi nal do ano (fi nal do exercício) se “zerava” a conta SIDES da Unidade 
Acadêmica. Depois da reformulação que promovemos, a Unidade continua no ano seguinte 
com o seu saldo em conta.

Por fi m conferimos a possibilidade de aquisição de material permanente, antes permitida 
em SIDES especial.

Em 2011 inauguramos o Restaurante Universitário da 
UERJ. Depois de mais de 40 anos de espera, os estudantes 
receberam um restaurante de alta qualidade e que cumpre a 
fi nalidade social de nossa Instituição.

O Restaurante possui três linhas de distribuição de refei-
ções com capacidade para atender até 5.000 refeições/dia, 
com a supervisão de nutricionistas efetivas da UERJ e do 
Instituto de Nutrição.

Em 3 anos e 3 meses (de 2011 ao fi nal de 2014) foram ser-
vidas 2.869.654 (dois milhões oitocentas e sessenta e nove 
mil e seiscentos e cinquenta e quatro) refeições para os estu-
dantes da UERJ, que representam 92% do total de refeições. 

Os outros 8% foram refeições servidas a docentes e técnico-
-administrativos da UERJ (nossa reitoria não permite a utiliza-
ção do restaurante pela comunidade externa).

Mantivemos o valor da contribuição dos estudantes desde a 
inauguração do restaurante: R$ 2,00 para os estudantes cotis-
tas; R$ 3,00 para os estudantes não cotistas. 

Os servidores da UERJ pagam a “tarifa cheia”, o valor da 
refeição licitada, porque recebem em dinheiro auxílio alimen-
tação e não podem receber subsídios.

 Mantivemos o mesmo preço desde a inauguração para 
os estudantes da UERJ mesmo  quando houve alteração por 
conta de nova licitação do valor da refeição contratada pela 
Universidade.  

O subsídio que a UERJ oferece ao estudantes equivale a 
aproximadamente 86% do valor cheio da refeição.

Subsídio (em %)

Nossa Reitoria atendeu uma demanda dos estudantes des-
de que o campus da UERJ foi construído. Hoje temos um 
Restaurante Universitário de qualidade, que cumpre a sua 
fi nalidade social.

Restaurante Universitário: 
atendimento a uma demanda de 40 anos
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O SIDES é uma ferramenta de gestão que não substitui a administração universitária: per-
mite à Unidade Acadêmica a resolução de problemas eventais para o cumprimento da fi nali-
dade da Universidade. A despesas da administração universitária são executadas de maneira 
centralizada, de acordo com o estrito cumprimento da Lei 8.666, de Licitações. Os gastos com 

o SIDES também seguem os pressupostos estabelecidos na Lei 8.666. A variação do SIDES nas 
despesas globais da UERJ entre 0,5 a 1 % do total dos gastos.

As tabelas abaixo demonstram o desembolso do SIDES por Unidades Acadêmicas de cada 
Centro Setorial da Universidade.

SIDES - CENTRO TECNOLOGIA E CIÊNCIAS
SIDES - Centro de Tecnologia e Ciências (somente recursos tesouro -fonte 00)

UNIDADE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Instituto Politécnico (Friburgo) 180.000,00 165.000,00 196.686,00 98.000,00 188.000,00 195.780,00 175.785,00 1.199.251,00
Faculdade Tecnologia (Resende) 215.000,00 215.250,00 167.500,00 135.000,00 120.000,00 150.000,00 149.000,00 1.151.750,00
Instituto Química 120.000,00 110.000,00 120.000,00 90.000,00 85.292,00 75.000,00 70.000,00 670.292,00
Instituto Geografi a
Turismo (Teresópolis 88.000,00 83.100,00 65.000,00 30.000,00 266.100,00

Faculdade  Geologia 72.000,00 66.000,00 60.000,00 48.000,00 70.000,00 80.000,00 75.000,00 471.000,00
ESDI 120.000,00 100.000,00 100.000,00 90.000,00 65.000,00 60.000,00 46.500,00 581.500,00
Instituto Física 85.028,00 78.192,00 74.560,00 75.601,26 58.174,00 50.700,00 54.115,00 476.370,26
Instituto Geografi a 77.500,00 66.000,00 112.656,12 42.000,00 42.000,00 42.000,00 39.000,00 421.156,12
Faculdade Oceanografi a 55.000,00 60.000,00 62.500,00 35.000,00 44.379,00 40.431,00 90.068,00 387.378,00
Faculdade Engenharia 90.000,00 116.000,00 115.000,00 80.000,00 70.000,00 68.950,00 53.300,00 593.250,00
Instituto Matemática Estatística 72.000,00 60.000,00 46.510,00 48.000,00 39.000,00 45.000,00 33.000,00 343.510,00
TOTAL CTC 6.561.557,38

SIDES - CENTRO BIOMÉDICO
SIDES - Centro Biomédico (somente recursos tesouro -fonte 00)

UNIDADE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Instituto Biologia 152.000,00 100.000,00 100.700,00 78.580,00 72.503,00 74.500,00 88.190,00 666.473,00
Faculdade Ciências Médicas 130.000,00 110.000,00 108.405,07 80.000,00 65.000,00 62.700,00 60.000,00 616.105,07
Faculdade Odontologia 120.000,00 118.000,00 119.000,00 100.000,00 78.500,00 119.100,00 114.472,00 769.072,00
Faculdade Enfermagem 100.000,00 110.000,00 100.000,00 120.000,00 70.000,00 70.000,00 87.000,00 657.000,00
Instituto Nutrição 100.000,00 110.000,00 103.400,00 80.000,00 55.000,00 75.000,00 65.000,00 588.400,00
Instituto Medicina Social 120.000,00 110.000,00 100.000,00 86.200,00 70.000,00 70.000,00 67.163,00 623.363,00
TOTAL CBio 3.920.413,07

* O Instituto de Medicina Social tinha a UNATI sob sua responsabilidade.

SIDES - CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
SIDES - Centro Ciências Sociais ( somente recursos tesouro -fonte 00)

UNIDADE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
IFCH 64.000,00    65.000,00 101.000,00 68.636,00 61.000,00 76.000,00 77.958,00 513.594,00
Faculdade Direito 60.000,0 62.000,00 60.000,00 54.000,00 42.000,00 73.227,16 54.622,00 405.849,16
Faculdade Administração e Finanças 69.500,00 56.070,00 61.209,00 40.000,00 36.200,00 32.500,00 37.500,00 332.979,00
Faculdade de Serviço Social 60.000,00 50.000,00 47.500,00 40.000,00 35.000,00 30.000,00 55.870,00 318.370,00
Faculdade  Ciências Econômicas 60.000,00 50.000,00 40.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 270.000,00
IESP 100.000,00 60.000,00 40.000,00 200.000,00
TOTAL CCS 2.040.792,16

* O IESP recebeu uma parcela maior quando da sua incorporação pela UERJ.

SIDES - CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES
SIDES - Centro Educação e Humanidades (somente recursos tesouro -fonte 00)

UNIDADE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
CAP 164.800,00 166.000,00 165.100,00 150.000,00 115.000,00 117.500,00 321.000,00 1.199.400,00
FEBF (Caxias) 120.000,00 110.000,00 147.500,00 120.000,00 75.000,00 110.000,00 90.000,00 772.500,00
FFP (São Gonçalo) 120.000,00 116.000,00 139.976,51 135.000,00 105.000,00 150.000,00 145.000,00 910.976,51
Faculdade Educação 60.000,00 55.000,00 47.500,00 40.000,00 30.000,00 33.500,00 27.500,00 293.500,00
Faculdade  Comunicação Social 60.000,00 55.000,00 50.000,00 43.000,00 35.000,00 30.000,00 37.124,00 310.124,00
Instituto  Psicologia 60.000,00 55.000,00 69.000,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 36.418,75 330.418,75
Instituto Letras 60.000,00 55.000,00 50.000,00 35.000,00 35.000,00 27.500,00 20.000,00 282.500,00
Instituto Educação Física Desportos 60.000,00 55.000,00 50.000,00 40.000,00 43.000,00 33.400,00 22.450,00 303.850,00
Instituto de Artes 36.000,00 57.000,00 60.000,00 42.000,00 42.000,00 39.000,00 27.000,00 303.000,00
IFHT — — — — 22.000,00 28.000,00 24.000,00 74.000,00
TOTAL CEH 4.780.269,26

O total de SIDES desembolsados para as Unidades Acadêmicas em nossa Reitoria foi 
superior a 17 milhões (R$ 17.303.031,87). A tabela a seguir apresenta as cinco Unidades 
que mais receberam SIDES durante nossos mandatos (2008-2015). A Reitoria anterior 

(2004-2007) nunca utilizou os recursos Tesouro (fonte 00) para o depósito do SIDES, 
os recursos que a Reitoria anterior utilizou para o SIDES vinham da fonte de recursos 
próprios.
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Unidades acadêmicas 
(5 + RECEBERAM SIDES) VALOR

1) CAP R$ 1.199.400,00
2) IPRJ (NOVA FRIBURGO) R$ 1.199.251,00
3) FAT (RESENDE) R$ 1.151.750,00
4) FFP (SÃO GONÇALO) R$ 910.976,51
5) FEBF (CAXIAS) R$ 772.500,00

A maior parte das despesas realizadas com o SIDES referem-se a material de consumo, que 
varia por ano entre 60 a 65% do total.

O desembolso do SIDES para outros órgãos da UERJ foram decididos em função de suas ações 
estratégicas. A tabela seguinte demonstra o valor do SIDES desembolsado por órgão durante nosso 
mandato. Todos os órgãos administrativos e alguns acadêmicos (NESA, UNATI e Laboratórios) re-
ceberam SIDES. A tabela é uma parcial de órgãos que demonstra a relação entre SIDES e fi nalidade.

Órgão VALOR SIDES (2008-2015)
Prefeitura dos Campi R$ 3.821.300,00
Rede Sirius (bibliotecas) R$ 2.066.322,86
Sub-Reitoria de Extensão e cultura R$ 1.738.727,27
Ilha Grande (Ceads) R$ 1.366.000,00
Sub-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa R$ 904.260,00
Reitoria R$ 797.832,00
Sub-Reitoria de Graduação R$ 756.500,00
Policlinica R$ 714.990,00
Vice-reitoria R$ 640.000,00
SRH R$ 505.161,00
Procuradoria R$ 408.600,00

A Prefeitura dos Campi foi a que recebeu maior valor de SIDES, por conta de sua responsa-
bilidade na manutenção da infraestrutura da Universidade. 

Em seguida esteve as Bibliotecas da UERJ, que consideramos uma prioridade na formação 
de nossos estudantes. Para as Bibliotecas ainda realizamos concursos e alocamos recursos de 
nosso orçamento em proporção muito maior do que a Reitoria anterior. 

Entre as Sub-reitorias, a de Extensão e Cultura (e todos os seus departamentos, excluindo a 
UnATI) foi a que mais recebeu recursos do SIDES. O CEADS, apesar de ser um “departamen-
to” da SR-2, tem múltiplas fi nalidades (ensino, pesquisa e extensão universitária) e um espaço 
físico de proporções signifi cativas. A Sub-reitoria de Graduação recebeu menos SIDES porque 
tem à sua disposição os recursos da receita do Vestibular. A Reitoria e a Vice-reitoria receberam 
menos que as Sub-reitorias e uma grande parte dos recursos se destinou a atender emergencial-
mente unidades acadêmicas e administrativas.

B) IMPORTAÇÃO
Nossa Reitoria reestruturou o setor de importações realizando uma série de procedimentos ad-

ministrativos com a fi nalidade de reduzir o tempo de importação e aumentar a efi cácia do processo 
de importação. Antes desta reformulação, os pesquisadores da UERJ utilizavam em geral os serviços 
de fundações universitárias das universidades federais. A efi ciência do setor de importações da UERJ 
fez com que esses pesquisadores retornassem à Universidade e permitiu um aumento substantivo na 
importação realizada. A tabela abaixo mostra o número de processos de aquisições por importação que 
foram realizados e o valor em US$ (dólar americano) durante o período de nossa Reitoria.

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nº Processos 178 149 145 125 178 131 129
Valor em US$ 5.462.350 5.258.505 5.623.476 6.377.916 5.155.081 4.801.835 4.578.432

Fonte: DAF/UERJ, 2015. * O ano de 2015 ainda não foi contabilizado

O gráfi co a seguir permite melhor visualização da relação existente entre o número de pro-
cessos e o valor em US$.

Nº de processos x valor em US$

Fonte: DAF/UERJ, 2015

A evolução da importação na UERJ, por período de Reitoria e valor em US$ (dólar america-
no), é demonstrada no próximo gráfi co.

Despesa realizada por grupo (%)

O valor total de importações da Reitoria anterior (2004-2007) foi de US$ 4.773.982,34. 
Isto signifi ca 21%  do que foi importado em nosso primeiro mandato e 33% dos três primeiros 
anos de nosso segundo mandato. Toda a importação da Reitoria anterior (2004-2007) equivale 
a 87% do valor que importamos apenas em 2008 (primeiro ano do primeiro mandato).

C) DESPESAS DE CAPITAL (OBRAS E EQUIPAMENTOS)
As despesas de capital concentram as obras (que não são reformas) e equipamentos conside-

rados permanentes (pelos órgãos de controle do estado).
A tabela a seguir mostra a evolução das despesa de capital realizadas pela UERJ por ano,  

considerando todas as fontes e os empenhos realizados no ano.

Despesas 
de capital

2008 2009 2010 2011
20.677.953,00 19.264.087,00 22.655.241,00 37.494.187,00

2012 2013 2014 TOTAL
32.525.296,00 43.804.523,00 66.904.678,00 243.325.965,00

Fonte: DAF/UERJ, 2015.

O próximo gráfi co demonstra melhor a evolução por ano das despesas de capital (obras e 
equipamentos). Incluímos o ano de 2007 (último ano da Reitoria anterior).

Despesas de Capital

Fonte: DAF/UERJ, 2015

A seguir apresentamos alguns investimentos relevantes realizados em nossa gestão (2008-2015).

1) Equipamentos para o Hospital Universitário Pedro Ernesto
No exercício de 2008, entre as despesas mais signifi cativas, destacam-se as diversas aquisições de 

equipamentos e materiais destinados ao HUPE, da ordem de R$ 5.665.041 (cinco milhões, seiscentos 
e sessenta e cinco mil e quarenta e um reais), com recursos da Fonte 00 (recursos do Tesouro). Há mais 
de três décadas a UERJ não adquiria com o seu orçamento qualquer equipamento para o HUPE. Nossa 
Reitoria destinou recursos orçamentários destinados à Universidade para apoiar o Hospital Universitário
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Equipamentos R$ US$
Upgrade no equipamento GAMA CÂMARA 200.000
Upgrade para o sistema de BRAQUITERAPIA 548.161 220.322
Colimador Multifolha - Varian 1.082.330 435.000
Camas e outros móveis (386) 917.608
Desfi brilador (3) 57.900
Monitores cardíacos (20) 525.218
Respiradores (17) 838.950 357.654
Carrinhos para anestesia (7) 655.000
Upgrade 454.124
Carro de parada (7) 11.750
Microscópio (1) 320.000
Upgrade do broncoscópio 54.000
TOTAL 5.665.041 1.012.976

Fonte: DAF/UERJ, 2015. * Os valores que estão em US$ são de equipamentos importados.

2) Restaurante Universitário
Em 2009 iniciamos as obras para a construção do Restaurante Universitário, foi inaugurado 

em 2011. Realizamos obras de adequação do espaço físico e adquirimos TODOS os equipamen-
tos de cozinha industrial. O projeto arquitetônico e a aquisição de equipamentos foram supervi-
sionados pelo Instituto de Nutrição da UERJ e administrados pela Prefeitura dos Campi.

Valor da obra: R$ 3.230.434,82

3) Reforma da área desportiva e construção da piscina
Em 2009 iniciamos as obras para a reforma da área desportiva do campus da UERJ e a cons-

trução de uma piscina (antiga reivindicação do Instituto de Educação Física e Desportos para a 
formação dos estudantes). A piscina estava prevista desde a construção do campus e somente em 
nossa Reitoria foi construída. A obra teve supervisão técnica do Instituto de Educação Física e 
Desportos e foi executada pela Prefeitura dos Campi.

Valor da obra: R$ 1.658.626,07

4) Construção do Pavilhão Mario Franco Barroso (Faculdade de 
Odontologia)

 Em 2010 iniciamos a construção do Pavilhão Mario Franco Barroso para sediar a pós-
-graduação da Faculdade de Odontologia, com salas de aula, de administração e auditório. 
Esta obra permitiu melhor ocupação da área  da Odontologia no Ed. Paulo de Carvalho. 

Valor da obra: R$ 2.120.622,75
 

5) Propriedade do terreno da Escola de Desenho Industrial - ESDI
Desde a fundação da Escola de Desenho Industrial havia problemas com a propriedade do terre-

no. Não houve transferência de uma área pelo estado do Rio de Janeiro e outra parte substantiva do 
terreno da ESDI pertencia ao Governo Federal. Conseguimos efetivar a transferência da propriedade 
que pertencia ao estado do Rio de Janeiro para a ESDI e conseguimos também, depois de 50 anos, 
que a União doasse à UERJ o imóvel situado à Rua Evaristo da Veiga nº 95 e Rua do Passeio nº 80 
com a fi nalidade de manter as atividades desenvolvidas pela Escola Superior de Desenho Industrial.

6) Prédio próprio para o Instituto Politécnico da UERJ - Friburgo
Desde que se instalou em Nova Friburgo a UERJ fi cou sediada no prédio do antigo Colégio 

Nova Friburgo, pertencente à Fundação Getúlio Vargas. 
A FGV cedeu o prédio à UERJ graciosamente e durante décadas a Universidade ocupou 

aquele espaço para o Instituto Politécnico. Entretanto, mesmo com a generosidade da FGV, o 
local com via de acesso íngreme e instável teve suas atividades interrompidas diversas vezes por 
deslizamentos e destruições na estrada. 

Várias Reitorias da UERJ tentaram com o Governo do estado e a Prefeitura de Friburgo 
criar outras vias para acessar nosso campus, mas todas foram infrutíferas. O que conseguimos 
negociar foi uma linha de micro-ônibus para os estudantes.

Em 2011, Nova Friburgo e as outras cidades da região serrana do Estado do Rio sofreram 
um desastre natural de proporções gigantescas. Foram destruídas instalações prediais, milhares de 
pessoas morreram e as consequências se manifestaram por um intervalo de tempo signifi cativo. O 
prédio que ocupávamos foi bastante afetado, equipamentos perdidos e servidores da UERJ soter-
rados (a ação heroica de nossos colegas impediu óbitos e outras situações mais graves). 

Quando houve a possibilidade de inventariar a situação do prédio encontramos: impossibi-
lidade de acesso, prédios e instalações destruídos, equipamentos defi nitivamente perdidos. 
Para não parar suas atividades de ensino o IPRJ instalou-se em espaços alugados (primeiro no 
prédio da Estácio, depois na Fábrica de Filó). Em 2014 adquirimos o prédio da Fábrica de Filó 
para ser sede própria do IPRJ da UERJ.

O valor das obras para adaptação do campus da UERJ em Nova Friburgo foi 
 R$ 2.002.290,80. O valor da aquisição do imóvel foi de R$ 11.500.000,00

Em 2014 os imóveis situados à Rua Sabina Abreu Aguilera nº 331 – área L (Souza Cardoso) 
– Hotel OLIFAS e Rua Sebastião Antonio Teixeira nº53 – área K Clube OLIFAS – foram doados 
pela empresa Fíló S.A., sem nenhum custo adicional para a Universidade.
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Sede do Instituto Politécnico

7) Navio Oceanográfi co da UERJ
A embarcação destinada a pesquisas e 

trabalhos adquirida pela Faculdade de Oce-
anografi a da UERJ está em processo de fi -
nalização. O acompanhamento técnico está 
sendo feito por professores da Faculdade de 
Oceanografi a.

 A compra do barco atende aos interesses 
de uma formação mais sólida dos estudantes 
da Oceanografi a e possibilitará a concretização 
de projetos de outros cursos da Universidade 
— como Biologia, Geologia e cursos da área da 
saúde. Assim como um hospital universitário é 
fundamental para a formação dos profi ssionais 
da área de saúde, uma embarcação de pesquisa 
é um laboratório fl utuante, imperativo para a 
formação dos oceanógrafos e de outros profi ssionais que atuam nas ciências do mar.

Previsto para navegar no estado do Rio de Janeiro percorrendo mais de 600 km de costa, o 
navio é uma embarcação de pesquisa oceanográfi ca multiusuária, projetada para ter espaço no 
convés (área aberta na parte traseira da embarcação), onde fi carão os containers com qualquer 
tipo de laboratório, uma espécie de laboratório modular, o que irá possibilitar a realização de 
várias ações extensionistas ao longo do litoral. 

Em dezembro de 2013 foi feita licitação para contratação do serviço de construção de um 
barco para fi ns de pesquisa oceanográfi ca e biologia marinha, com recursos fi nanciados em par-
te pela Faperj, em parte pela Finep e em parte com recursos orçamentários da UERJ, no valor 
total de R$ 7.000.000,00. 

Faltavam R$ 1.600.000,00 para concluir a estalagem e a instalação dos equipamentos de na-
vegação. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por iniciativa do seu presidente 
deputado Jorge Picciani, aprovou uma doação inédita para a conclusão do navio oceanográfi co. 
A sensibilidade dos deputados estaduais em reconhecer a importância desta embarcação para o 
estado do Rio de Janeiro e, em um momento grave de crise fi scal, destinar estes recursos para a  
UERJ exige nosso reconhecimento e agradecimento.

Entrega do cheque na ALERJ para o Navio Oceanográfi co da UERJ

8) Construção do prédio de salas de aula, Prof. Fernando Rodrigues, 
para o Instituto de Quimica e o Instituto de Biologia (IBRAG)

Em 2011 iniciamos a obra para construção do prédio de salas de aula Prof. Fernando Rodri-
gues para atender o Instituto de Química e o Instituto de Biologia. Não havia mais salas de aula 
no Pavilhão Haroldo Lisboa, que tinha se transformado em um prédio basicamente composto 
de  laboratórios. O valor da obra foi de R$ 1.047.492,49

9) Aquisição de imóvel para o curso Arquitetura e Urbanismo - 
Petrópolis

O imóvel situado à Avenida Barão do Rio Branco nº 279 em Petrópolis foi a Casa Histórica 
do Barão do Rio Branco, tombada pelo INEPAC, adquirida por compra do espólio de Anna 
Maria Pereira e Souza para a instalação do Curso de Arquitetura e Urbanismo, sob responsabili-
dade do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da ESDI (Deliberação 31/2014).

D) LICITAÇÕES E CONTRATOS
Antes do nosso período na Reitoria, a UERJ possuía quatro comissões de licitação (UERJ, 

HUPE, CEPUERJ, NUSEG)  que agiam de maneira independente gerando várias diligências 
e recomendações contra a Universidade pelos órgãos fi scais e auditores.

Por determinação do Reitor as comissões de licitação foram unifi cadas a fi m de evitar dis-

Nasci em Nova Friburgo e ter presenciado o que aconteceu após as 
enchentes de 2011 não foi fácil. Morte de pessoas conhecidas, prédios 
que fi zeram parte da minha infância destruídos e uma cidade inteira 
em luto e entristecida. 

As instalações do nosso Instituto Politécnico estavam completamen-
te destruídas e não havia, naquele momento, nenhuma possibilidade de 
recuperá-las. O diretor do Instituto na época, Prof. Hélio Amaral Souto, 
teve dignidade, capacidade e compromisso em dirigir o Instituto naquele 
momento tão difícil. O Secretário de Ciência e Tecnologia, Alexandre Car-
doso, foi solidário e de maneira imediata nos concedeu recursos para nos 

instalarmos na Fábrica de Filó, que necessi-
tava de adaptações. Os professores, servidores 
técnico-administrativos e estudantes demons-
traram compromisso ético com a educação e 
submeteram-se a condições muito precárias 
para não interromper as atividades. 

Reconheço nestes meus colegas do IPRJ 
um exemplo ético com a educação. Ainda 
bem que na minha Reitoria pude proporcio-
nar pela primeira vez desde que nos insta-
lamos em Nova Friburgo uma sede própria 
adequada e digna.

Um campus defi nitivo para Nova Friburgo

Destruição das instalações 
da UERJ em Friburgo (2011)

Navio oceanográfi co no estaleiro em Fortaleza (CE).
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crepâncias em preços com produtos idênticos ou similares adquiridos pela Universidade, bem 
como, em função da quantidade, aumentar a economicidade no processo licitatório.

O Reitor também determinou que se instalasse na UERJ a modalidade de PREGÃO ELE-
TRÔNICO com a adoção do edital padrão de pregão eletrônico da Procuradoria Geral do 
Estado, devidamente aprovado pela Procuradoria  da UERJ.

Foram imediatamente criadas duas grandes sub-comissões: uma composta por  quatro pregoeiros, 
e suas equipes de apoio e outra destinada a realização de convites, tomadas de preços e concorrências.

A tabela abaixo dimensiona o número de licitações realizadas por ano e por modalidade. 
Somente foram consideradas as licitações homologadas.

Modalidade 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pregão 218 274 253 312 314 370 422
Tomada de Preço 13 18 4 1 1 2 3
Convite 25 27 1 2 1 11
Concorrência 1 4 1 6 8
Pregão Presencial 2
Total 256 320 264 316 322 380 436

O gráfi co a seguir demonstra as modalidades de licitação realizadas em nossa Reitoria por 
percentual.

Modalidade de Licitações

Instalamos o pregão eletrônico e presencial na UERJ e realizamos nessa modalidade 94,3% 
de todas as licitações. O pregão é uma modalidade de licitação aconselhada por todos os órgãos 
fi scais e auditores por proporcionar a menor interferência do agente licitante na aquisição do 
bem (serviços, equipamentos, obras) e permitir, porque tudo é registrado eletronicamente, um 
controle da licitude do processo.

Economicidade do processo de licitação
A economicidade do processo de licitação é estabelecida pela seguinte equação: preço 

estimado menos preço de aquisição. A tabela a seguir demonstra a economia é realizada sobre 
o preço estimado quando adquirimos o serviço, o produto ou a obra. Em qualquer processo 
de licitação temos que estabelecer um preço referência (um teto), constituído através de uma 
pesquisa que o estabelece (depois controlada pelo Tribunal de Contas do Estado, pela Au-
ditoria Geral do Estado e da UERJ e pelo Conselho de Curadores da UERJ). Este é o preço 
estimado. Quando licitamos e conseguimos um valor abaixo do preço estimado este é o preço 
de aquisição. A economicidade é quando o preço de aquisição é menor que o preço estimado.

A tabela abaixo demonstra, em percentual, o quanto adquirimos a menos do preço estimado.

Economicidade por órgão 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
UERJ 11% 13% 3% 29% 31% 7% 10%
HUPE 17% 15% 16% 17% 31% 24%

TOTAL 11% 15% 8% 21% 27% 13% 14%

Fonte: DAF/UERJ, 2015.

* Passamos a destacar o HUPE para a constituição da série de dados a partir de 2009, pela quantidade de licitações 
realizadas e pelo valor das aquisições.

E) OBRAS DE REFORMA E DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA UERJ
As obras de reforma e de manutenção de toda a infraestrutura física da UERJ são respon-

sabilidade da Prefeitura dos Campi, sob a liderança do Prof. Ivair Lopes Machado, Prefeito 
dos Campi em nossos mandatos. As sete tabelas a seguir destacam as obras de recuperação da 
infraestrutura mais relevantes realizadas por ano.

Quando assumimos nosso primeiro mandato (2008-2011), a UERJ estava com graves pro-
blemas infraestruturais acumulados durante o decorrer dos anos. Realizamos um planejamento 
das ações, permitindo que recuperássemos nossas condições de funcionamento. As obras lista-
das a seguir foram realizadas com recursos de todas as fontes (incluindo das agências de fomen-
to), mas 90% delas foram realizadas com recursos orçamentários da UERJ.

Obras e serviços de maior relevância — 2008

Obra/serviço Localização Justifi cativas Valor
Reforma das subestações internas e externa Campus Maracanã Ampliar a capacidade de carga (não havia mais capacida-

de para instalação de equipamentos elétricos novos)
R$ 1.075.500,00

Impermeabilização das cisternas e caixas d’ água - Pav. João Lyra Filho Campus Maracanã Findar as infi ltrações que comprometiam a estrutura 
física.

R$ 769.920,11

Recuperação da fachada do Pav. João Lyra Filho (bloco F) Setor DED Campus Maracanã O concreto das fachada não sofria manutenção desde a 
construção do Campus.

R$ 551.289,56

Reforma das salas da SR-1 e da SR-2 Campus Maracanã Instalações adequadas para as Sub-Reitorias R$ 457.065,50
Demolição do antigo prédio da manutenção do HUPE Campus Biomédico Para poder construir Prédio cadeiras básicas do Biomédico R$ 253.632,16
Instalação do laboratório de mamíferos aquáticos e bioindicadores - FAOC Campus Maracanã Instalação de Laboratório Acadêmico R$ 207.939,61
Impermeabilização cobertura da passarela entre o Pav. João Lyra Fiho e 
o Portão 1

Campus Maracanã Havia risco de desabamento R$ 174.400,02

Reforma para transferência da DAF do térreo para o 2º andar - PJLF Campus Maracanã Instalações adequadas para a DAF R$ 164.322,07
Reforma do prédio do Centro Acadêmico Sir Alexander Fleming - FCM Campus Biomédico Apoio ao Centro Acadêmico R$ 144.037,04
Reforma do laboratório de pós-graduação da Fac. Odontologia Pav. Paulo de Carvalho Reforma de Laboratório Acadêmico R$ 141.973,18
Reconstrução do muro externo da ESDI ESDI Segurança da Esdi R$ 126.193,92
Reforma das casas da vila do setor de Psiquiatria HUPE Recuperação das condições da enfermaria de Psiquiatria R$ 111.321,67
Recuperação do calçamento em pedra portuguesa no entorno do Pav. 
Haroldo Lisboa da Cunha

Campus Maracanã Recuperação de calçamento deteriorado R$ 104.716,20

Reforma do depósito temporário de lixo do HUPE HUPE Segurança sanitária R$ 73.892,65
Construção de abrigo de lixo biológico e recicláveis Campus maracanã Segurança sanitária R$ 71.866,05
Reforma do Laboratório de Estratigrafi a e Paleontologia - FGEL Campus maracanã Reforma de Laboratório Acadêmico R$ 59.413,00
Reforma do acesso ao Teatro Odylo Costa Filho Campus Maracanã Acesso ao Teatro com acessibilidade R$ 50.158,52
Nova entrada de energia em baixa tensão para o biotério do IBRAG Campus biomédico Conferir carga elétrica para os equipamentos Biotério R$ 50.000,00
Aplicação de piso antiderrapante em 50% das rampas Campus maracanã Segurança dos Usuários R$ 49.249,90
Reforma do laboratório de diagnósticos por DNA Instituto de Biologia Reforma de Laboratório Acadêmico R$ 46.511,72
Reforma dos sanitários do 2º andar - Fac. Odontologia Pav. Paulo de carvalho Qualidade e respeito na vida institucional R$ 44.271,82
Reforma dos sanitários feminino (s19) e masculino (s20) (11º andar, bloco 
F, Pav. João Lyra Filho

Campus maracanã Qualidade e respeito na vida institucional R$ 43.931,50

Reforma da sala do Lab. de Microscopia Eletrônica (microscópio confocal) Pav Américo Piquet Carneiro Reforma de Laboratório Acadêmico R$ 35.847,80
Reforma do biotério do IBRAG Biotério Ibrag Reforma de Laboratório Acadêmico R$ 34.000,00
Recuperação do sistema de automação e controle elétrico da iluminação Campus maracanã Segurança do sistema elétrico R$ 31.200,00
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Recuperação da sub-estação de energia

Recuperação das fachadas

Reforma da Psiquiatria

Reforma do Centro Acadêmico de Medicina

Impermeabilização da passarela Instalação reformada do Laboratório Mamíferos Aquáticos

Obras e serviços de maior relevância — 2009

Obra/serviço Localização Justifi cativas Valor

Execução das fundações e construção do subsolo e da laje do 1º piso do prédio de 
laboratórios das disciplinas básicas - FCM / IBRAG

Campus Biomédico Inicio de construção do prédio de cadeiras básicas Biomédico R$ 973.397,19

Recuperação do telhado do Pav. Haroldo Lisboa da Cunha Campus Maracanã Findar as infi ltrações correntes no prédio R$ 363.921,20

Reforma para implantação do Lab. de Redes Industriais e Sistemas de Automação - 
FEN, Pav. João Lyra Filho

Campus Maracanã Reforma de laboratório acadêmico R$ 249.119,68

Reforma da Clínica B da Faculdade de Odontologia Campus Maracanã Reforma de laboratório acadêmico R$ 161.909,26

Recuperação do telhado e da impermeabilização das lajes do bloco B e 
parque recreativo Cap

Cap Findar as infi ltrações correntes no prédio R$ 130.573,51

Reforma dos sanitários masculinos e femininos com adequações para PNE Policlínica Piquet Carneiro Qualidade e respeito na vida institucional R$ 69.386,86

Adequação das instalações de incêndio no Pav. João Lyra Filho Campus Maracanã Segurança institucional R$ 62.999,00

Reforma para implantação do programa Gênero e Diversidade na Escola - IMS; Pav. 
João Lyra Filho

Campus Maracanã Reforma de laboratório acadêmico R$ 49.947,87

Serviço de infraestrutura de rede através de fi bra ótica - Pav. Américo Piquet Carneiro Campus Biomédico  Instalar fi bra ótica no Prédio Faculdade de Ciências Médicas e IBRAG R$ 32.000,00
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Recuperação do telhado do Pavilhão Haroldo Lisboa Obra de impermeabilização no prédio do CAp Novos banheiros na Policlínica Carneiro

Obras e serviços de maior relevância — 2010
Obra/serviço Localização Justifi cativas Valor
Reforma para implantação do serviço de tratamento a 
anomalias crânio-faciais e ambulatório cirúrgico Policlínica Piquet Carneiro Reforma de serviço de atendimento à saúde R$ 947.151,76

Reforma do telhado e impermeabilização da cobertura do 
Centro Cultural Campus Maracanã Findar infi ltrações R$ 806.466,40

Reforma dos Auditórios 91, 93, 111 e 113 (Pav. João Lyra 
Filho) e Auditório da FFP Campus Maracanã e São Gonçalo Recuperar os auditórios para condições de uso R$ 623.037,95

Reforma do imóvel sito à Rua das Palmeiras, 82 para 
implantação da Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel Botafogo Instalação de centro acadêmico da UERJ na Zona Sul 

do Rio R$ 400.760,83

Reforma das Casas III, V, VII e IX - Vila do Setor de 
Psiquiatria Campus Biomédico Término das obras de recuperação da Psiquiatria R$ 258.500,00

Reforma do Lab. de Atividade Física e Promoção à Saúde e 
do sanitário do IEFD - Pav. João Lyra Filho Campus Maracanã Reforma de Laboratório acadêmico R$ 194.900,00

Reforma das Salas 1140F, 1149F, 2008E e 2009E - Pav. 
João Lyra Filho (DSEA) Campus Maracanã Instalações adequadas à fi nalidade R$ 194.169,34

Reforma dos vestiários e sanitário com substituição de 
tubulações hidráulicas - Centro Cultural Campus Maracanã Gerar condições dignas para os trabalhadores da UERJ R$ 193.283,08

Construção de área de convivência entre os blocos “D” e 
“E” - Pav. João Lyra Filho Campus Maracanã  Ampliação de espaços de convivência no campus R$ 149.351,86

Reforma do setor de suporte, copa e sanitário da Dinfo - 
Pav. João Lyra Filho Campus Maracanã Adequar instalações à fi nalidade do órgão. R$ 107.622,92

Reforma para implantação das clínicas de diabetes e 
gastroenterologia (1ª Fase) Policlínica Piquet Carneiro Reforma de serviço de saúde R$ 105.561,98

Reforma dos sanitários da residência médica - Pav. 
Américo Piquet Carneiro Campus Biomédico Qualidade e respeito na vida institucional R$ 86.000,00

Reforma dos sanitários masculino e feminino - térreo do 
Pav. Haroldo Lisboa Da Cunha Campus Maracanã Qualidade e respeito na vida institucional R$ 84.519,40

Reforma para implantação de auditório e iluminação do 
corredor, direção da Rede Sirius - Pav. João Lyra Filho Campus Maracanã Adequar instalações à fi nalidade do Órgão R$ 80.191,59

Reforma para implantação das clínicas de diabetes e 
gastroenterologia (2ª Fase) Policlínica Piquet Carneiro Reforma de serviço de saúde R$ 69.892,72

Reforma da sala de microscopia e informática do DHE/ 
IBRAG - Pav. Américo Piquet Carneiro Campus Biomédico Reforma de laboratório acadêmico R$ 62.940,05

Reforma da biblioteca do CB-B - Pav. Paulo de Carvalho Campus Biomédico Adequar instalações à fi nalidade do órgão R$ 61.800,00
Reforma da clínica E - Faculdade de Odontologia Campus Biomédico Reforma de laboratório acadêmico R$ 59.000,00
Reforma das bibliotecas A e B do CAp Instituto de Aplic. Fernando Rodrigues da Silveira Adequar instalações à fi nalidade do órgão R$ 56.964,00
Implantação do Laboratório de Produtos Naturais e Análise 
Molecular - IBRAG - Pav. Américo Piquet Carneiro Campus Biomédico Reforma de laboratório acadêmico R$ 53.879,00

Reforma das Salas do Coprosel-Codi / Cepuerj - Pav. João 
Lyra Filho Campus Maracanã Adequar instalações à fi nalidade do órgão R$ 47.976,35

Reforma do Laboratório de Oceanografi a Física - Fac. 
Oceanografi a - Pav. João Lyra Filho Campus Maracanã Reforma de laboratório acadêmico R$ 39.828,95

Reforma do telhado da ampliação da Biblioteca da FEBF Campus Duque de Caxias Findar infi ltrações R$ 34.450,00
Reforma da sala 12.111 - Prog. Pós Graduação em Políticas 
Públicas - Fac. Educação - Pav. João Lyra Filho Campus Maracanã eforma de laboratório acadêmico R$ 30.467,00

Recuperação do telhado e da cobertura do prédio do Centro Cultural Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel em Botafogo
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Reforma dos Auditórios Centro de Tratamento de Anomalias Craniofaciais - PCC

Obras e serviços de maior relevância — 2011
Obra/serviço       Localização Justifi cativas Valor
Reforma dos sanitários públicos masculinos (s29) e femininos (s28) com adaptação para 
PNE - Bloco F, Pav. João Lyra Filho

Campus Maracanã Qualidade e respeito na vida institucional R$ 740.733,00

Reconstrução de muros do HUPE - Rua Felipe Camarão e Boulevard 28 de setembro Campus Biomédico Segurança Institucional R$ 718.943,03
Reforma dos sanitários públicos masculinos (s20) e femininos (s19) com adaptação para 
PNE - Bloco A, Pav. João Lyra Filho

Administração Central Qualidade e respeito na vida institucional R$ 507.505,35

Reforma dos auditórios 301, 401 e 501 da FCM - Pav. Américo Piquet Carneiro Campus Biomédico Recuperar os auditórios para condições de uso R$ 342.488,31
Reforma das fachadas da Febf Campus Duque De Caxias Segurança Institucional R$ 197.800,00
Reforma para implantação do laboratório de ressonância magnética - Instituto de Química, 
Pav. Haroldo Lisboa da Cunha

Campus Maracanã Reforma de laboratório acadêmico R$ 175.360,47

Retirada de fragmentos e tratamento de ferragens da fachada posterior - Bloco F, Pav. 
João Lyra Filho

Campus Maracanã Segurança Institucional R$ 134.930,00

Reforma da Clínica B - Fac. de Odontologia, Pav. Paulo de Carvalho Campus Biomédico Reforma de laboratório acadêmico R$ 127.500,00
Reforma da Área Externa - entorno do Centro Cultural Campus Maracanã Criar condições de acessibilidade R$ 122.000,00
Reforma para adequação da biblioteca do Ctc/Q / Inst. Química, Pav. Haroldo Lisboa da Cunha Campus Maracanã Adequar instalações à fi nalidade do órgão R$ 113.707,45
Reforma do estacionamento do Núcleo Perinatal do HUPE Campus Biomédico Adequar instalações à fi nalidade do órgão R$ 77.983,22
Reforma da biblioteca da Fac. de Geologia - Pav. João Lyra Filho Campus Maracanã Adequar instalações à fi nalidade do órgão R$ 72.385,75
Reforma para Implantação de mini-auditório do Centro Cultural - 2º Pav. Campus Maracanã Recuperar os auditórios para condições de uso R$ 71.789,87
Reforma do Laboratório Geológico de Processamento de Amostras - Fac. Geologia, Pav. 
João Lyra Filho

Campus Maracanã Reforma de laboratório acadêmico R$ 71.700,00

Reforma do Laboratório de Ecotoxicologia - Fac. de Oceanografi a, Pav. João Lyra Filho Campus Maracanã Reforma de laboratório acadêmico R$ 52.400,00
Reforma do Laboratório de Histopatologia - Fac. de Odontologia, Pav. Paulo de Carvalho Campus Biomédico Reforma de laboratório acadêmico R$ 44.588,92
Reforma dos boxes do vestiário / banheiro feminino - sub-solo do Centro Cultural - IEFD Campus Maracanã Qualidade e respeito na vida institucional R$ 35.773,86

Reforma das fachadas da Fac. de Educação da Baixada Fluminense (Caxias)

Reconstrução dos muros do HUPE

Reforma para implantação do Lab. de Ressonância Magnética

Reforma da Clínica B – Faculdade de Odontologia
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Reforma dos sanitários públicos s28 (masc.) e s29 (fem.) – Bloco F

Reforma dos auditórios 301, 401 e 501 – Faculdade de Ciências Médicas

Reforma da área externa e saída do Restaurante Universitário

Outras obras  e serviços de relevância para a infraestrutura da UERJ

Primeiro mandato (2008-2011)

• Asfaltamento do arruamento do campus Maracanã;

• Asfaltamento do arruamento do HUPE;

• Troca de tubulação e conexões de recalque de 8” de diâmetro, em ferro fundido, no pavimento 
Semienterrado, a partir da bomba de 100HP até a curva de onde parte a prumada;

• Relocação das tubulações de oxigênio, oxi-nitroso e de nitrogênio que passavam pelo en-
torno do prédio da manutenção do HUPE que foi demolido e alimentavam o prédio da 
Perinatal para outro local, junto ao prédio da Perinatal;

• Construção do Bloco C da FFP – São Gonçalo;

• Construção de cantina na FEBF – Caxias;

• Execução de sistema de tratamento de esgoto para as casas existentes no Horto;

• Restauração de pisos de pedra portuguesa nas calçadas do campus Maracanã;

• Substituição de tubulação de 2” de 4 colunas de incêndio;

• Substituição de 4 colunas de abastecimento de água de banheiros; de uma coluna que abas-
tece Laboratórios do 3° andar do Instituto de Física (Bloco F setor B); e de parte da coluna 
de alimentação da Capela Ecumênica, como troca da válvula redutora de pressão;

• Substituição de forro de gesso por forro tipo pacote na Clínica de Odontopediatria do 
Pavilhão Paulo de Carvalho;

• Reforma geral das instalações elétrica, de lógica e de telefonia e execução de pintura geral 
na Editora da UERJ;

• Reforma da Galeria Cândido Portinari, com troca da posição da porta de entrada;

• Fechamento dos shaft’s em placas de gesso acartonado no pilotis do campus Maracanã;

• Reforço estrutural de viga do Teatro Odylo Costa, fi lho;

• Serviços de Infraestrutura para instalação de elevador para acesso de portadores de necessi-
dades especiais ao teatro Odylo Costa, fi lho;

• Reforço estrutural de pilar de sustentação de marquise existente na portaria principal do 
prédio da FCM;

• Retirada de telhado existente sobre a Biblioteca CB/A no 2° andar da FCM e execução de 
impermeabilização da laje;

• Recuperação estrutural de pilaretes de sustentação de vigas laterais das rampas e passarelas;

• Construção de rotunda no Estúdio de Gravação do Centro de Tecnologia Educacional – CTE;

• Execução de sistema de drenagem na área onde estava o prédio da manutenção do HUPE 
que foi demolido;

• Execução de pilares, com fundação, no entorno do estacionamento do Pavilhão Paulo de 
Carvalho, com colocação de cabo de aço entre eles. Restauração das calhas de águas pluviais 
do estacionamento;

• Adequação de bibliotecas do Bloco C do Pav. João Lyra Filho, com colocação de divisórias 
e execução de instalações elétricas e de lógica;

• Reforma do deck da ESDI;

• Reforma de telhado da biblioteca da ESDI;

• Execução de novo layout com instalação de divisórias, execução de instalação elétrica e de 
lógica no instituto de Educação Física, Pav. João Lyra Filho;

• Execução de guarda-corpo no perímetro externo ao teatro Odylo Costa fi lho;

•  Reforma das salas internas à sala 9037F onde funcionam as coordenações de Relações In-
ternacionais, de História e de Filosofi a;

• Reforma do apartamento n° 308 da UERJ, situado no prédio da Av. N. Senhora de Copacabana 604;

• Execução de impermeabilização das calhas de águas pluviais nas coberturas dos Blocos 1 e 
2 do Pav. Américo Piquet Carneiro;

• Divisão de salas internas do Bloco A do CAp, com execução de instalação elétrica (Caxias);

• Retirada de elementos de concreto soltos das fachadas do Pav. João Lyra Filho e do prédio da FEBF;

• Restauração do Laboratório de Oncologia, Toxicologia e Biologia Molecular (Faculdade 
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• Estudo junto à LIGHT para recontratação da demanda de energia para o CAp-UERJ.

• Aumento de carga na unidade FEBF (Caxias).

• Reforma e instalação do núcleo de construção civil NC2, no 5º pav. do Pavilhão Pedro Ernesto.

• Substituição na subestação de entrada de energia no campus Maracanã de dois disjuntores, 
responsáveis pela proteção de nossas instalações por equipamento mais moderno, empre-
gando tecnologia de extinção de arco voltaico em atmosfera a vácuo.

• Reforma do sistema de drenagem de água servida do subsolo do Pav. Haroldo Lisboa da Cunha

• Correção do sistema de drenagem de águas pluviais do Pav. Haroldo Lisboa da Cunha.

• Correção do sistema de drenagem de águas servidas e pluviais do Pav João Lyra Filho (Bloco C).

• Instalação de sistema de refrigeração por água gelada nas salas da SR 1 e da SR 3.

• Reforma no sistema de operação remota das SEs internas do campus Maracanã.

• Substituição de registro e do elemento fi ltrante da adutora do campus Maracanã.

• Recuperação de motor bufalo de 100 CV e da bomba d’agua KSB (nº 125239), que com-
põem o sistema de abastecimento de água do campus Universitário.

• Ampliação do sistema de exaustão mecânica da sala dos geradores e no break – campus Maracanã

• Instalação de rede elétrica condicionada nos shafts de telefonia do Pav João Lyra Filho.

• Obra de infraestrutura elétrica para instalação de equipamentos de refrigeração para o Pro-
jeto Reviva – Pol. Piquet Carneiro.

• Instalação de infraestrutura elétrica para automação do espaço do Conselho Universitário.

• Instalação de grupo gerador Heimer de 81 Kva, para fornecimento de energia de emer-
gência para os Lab. de Micologia Celular e Proteômica (LMCProt), Lab. de Diagnósticos 
por DNA, Lab. de Pesquisas em Microcirculação, Lab. de Ciências Radiológicas e Lab. de 
Radioecologia e Mudanças Globais.

de Ciências Médicas, 4° pavimento – Bloco 01 – Departamento de Bioquímica), Pavilhão 
Américo Piquet Carneiro;

• Construção de passarela de escape, em estrutura metálica, entre os blocos 1 e 2 do Pavilhão 
Américo Piquet Carneiro, interligando o 6° andar do bloco 2 ao 5° andar do bloco 1;

• Reforma do anfi teatro do Programa de Pós-Graduação em Biociências, localizado no 4° 
andar do Pavilhão Américo Piquet Carneiro;

• Reforma do Laboratório de Anatomia Vegetal, localizado na sala 225 do Pavilhão Haroldo 
Lisboa da Cunha;

• Reforma do telhado e restauração de paredes externas do CEADS (Ilha Grande);

• Execução de forro do tipo Termocryll e colocação de luminárias nos corredores do 5° andar 
do Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha;

• Troca de toda a tubulação de alimentação da cisterna e de sucção dos blocos 1 e 2 do Pavi-
lhão Américo Piquet Carneiro;

• Reforma do restaurante e lanchonete (Caçarola), localizados nos pavimentos térreo e Se-
mienterrado do Pavilhão João Lyra Filho;

• Reforma do espaço físico do Departamento de Anatomia localizado no 1° andar, bloco 1, 
Pavilhão Américo Piquet Carneiro.

• Atuação em conjunto com a concessionária Ampla no restabelecimento da operação da SE 
após acidente elétrico (CEADS – Ilha Grande)

• Conclusão do serviço de substituição dos postes de sustentação das linhas de transmissão 
de 25.000 Volts e chaves de transferência da subestação principal do campus Maracanã.

• Instalação de subestação provisória para efetuar reparos no transformador de 69.000 volts 
da SE principal, por danos causados por uma descarga atmosférica, no campus de Resende.

• Levantamento das condições elétricas e de abastecimento de agua das residências e dos 
laboratórios de Vila Dois Rios (Ilha Grande).

Obras e serviços de maior relevância — 2012
 Obra/serviço Localização  Justifi cativas Valor
Recuperação da fachada do Pav. João Lyra Filho, Bloco F, setores B E C Campus Maracanã Segurança Institucional R$ 1.169.307,78
Recuperação da fachada do Pav. João Lyra Filho, Bloco F, Setor A Campus  Maracanã Segurança Institucional R$ 656.965,80
Reforma para implantação da Clinica de Diabetes e Gastroenterologia - 3ª fase Policlínica Piquet Carneiro Reforma para instalação serviço saúde. R$ 438.000,00

Reforma das salas 3053f e 3123f - DSEA - Pav. João Lyra Filho Campus  Maracanã Adequação das instalações a fi nalidade do 
Órgão R$ 281.300,00

Reforma do Laboratório de Prótese da Fac. de Odontologia - Pav. Paulo de Carvalho Campus  Biomédico Reforma de Laboratório Acadêmico R$ 116.245,58
Serviços de marcenaria para confecção e instalação de armários 
para laboratórios do CAp/UERJ

Instituto de Aplic. Fernando 
Rodrigues da Silveira

Adequação das instalações a fi nalidade do 
Órgão R$ 92.000,00

Reforma com adaptação para transferência do serviço social e DEAPI / SR1 - Pav. João Lyra Filho Campus  Maracanã Adequação das instalações a fi nalidade do 
Órgão R$ 77.144,06

Impermeabilização de calhas na cobertura do Teatro Odylo Costa fi lho Campus  Maracanã Segurança Institucional R$ 70.450,00
Reforma do banheiro dos servidores no 5º Pav. da Pav. Paulo de Carvalho Campus  Biomédico Qualidade e respeito na vida institucional R$ 66.900,00

Reforma das salas do DCARH e SERAD/SR2 - Pav. João Lyra Filho Campus  Maracanã Adequação das instalações a fi nalidade do 
Órgão R$ 66.600,00

Reforma dos banheiros do Espaço Jayme Landmann / FCM - Pav. Américo Piquet Carneiro Campus  Biomédico Qualidade e respeito na vida institucional R$ 43.900,00
Construção de guarita de vigilância no estacionamento do Pav. Paulo de Carvalho Campus  Biomédico Segurança Institucional R$ 37.331,00

Reforma para implantação da Clínica de Diabetes, Metabologia e Gastroenterologia – PPC
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Obras e serviços de maior relevância — 2013

Obra/serviço Localização Justifi cativas Valor

Construção do prédio do centro multidisciplinar de pesquisas em obesidade - Cempo - ( paralisada) Campus Biomédico * R$ 14.934.048,46

Construção da estrutura do piso do 3º andar do prédio de laboratórios das cadeiras básicas - FCM/IBRAG Campus Biomédico Aumento capacidade acadêmica UERJ R$ 1.163.907,91

Construção da estrutura do piso do 2º andar do prédio de laboratórios das cadeiras básicas - FCM/IBRAG Campus Biomédico Aumento capacidade acadêmica UERJ R$ 1.077.302,76

Reforma do atelier de instituto de artes - Centro Cultural Campus Maracanã Reforma de Laboratório Acadêmico R$ 462.349,25

Reforma dos vestiários masculino e feminino no térreo do Pav. Paulo de Carvalho Campus Biomédico Qualidade E Respeito Na Vida Institucional R$ 127.000,00

Reforma da sala 4007e - Faculdade de Geografi a - Pav. João Lyra Filho Campus Maracanã Adequação das instalações a fi nalidade do Órgão R$ 107.200,00

Reforma de sala para transferência do Decult para setor “c” - bloco “f” - Pav. João Lyra Filho Campus Maracanã Adequação das instalações a fi nalidade do Órgão R$ 50.093,37

Reforma do sanitário e copa da biblioteca cb/a - FCM - Pav. Américo Piquet Carneiro Campus Biomédico Qualidade e respeito na vida institucional R$ 46.786,43

Reforma para implantação de sala de aula para pós-grad. em Pol. Públicas e Formação Humana Campus Maracanã Expansão de salas de aula R$ 46.245,68

Reforma do lab. de pós-graduação em ecologia e evolução - IBRAG - Pav. Haroldo Lisboa da Cunha Campus Maracanã Reforma de Laboratório Acadêmico R$ 31.500,00

Reforma do Laboratório Central de Prótese

*A construção do prédio do Centro de Pesquisas em Obesidade foi paralisada por falta de recursos em função da crise fi scal. A obra foi toda licitada e foram pagos 50% do total, apesar da  obra estar em 90% de sua conclusão. Havia compromisso 
com a Faperj para fi nalizar o prédio; ainda temos esperança que isto ocorra.

Reforma das salas 3053 e 3123 / bloco F para correção de provas discursivas do DSEA

Atelier do Instituto de Artes Reforma para implantação de salas de aula para o 
Cepuerj – subsolo do Centro Cultural

Implantação da Clínica de Radiologia

Obras e serviços de maior relevância — 2014

Obra/serviço Localização Justifi cativas Valor

Reforma para implantação de salas de aula para o Cepuerj - Centro Cultural Campus Maracanã Ampliação capacidade salas de aula R$ 654.454,56

Reforma para implantação da Clínica de Radiologia Odontológica. Policlínica Piquet Carneiro Reforma de laboratório acadêmico R$ 293.269,23

Reforma dos sanitários s07, s08, s09 e s10 / ginásio / IEFD Campus Maracanã Qualidade e respeito na vida institucional R$ 173.000,00

Reforma para implantação de consultórios multiuso - Fac. de Enfermagem - Pav. Paulo de Carvalho Campus Biomédico RReforma de laboratório acadêmico R$ 161.330,85

Reforma das salas 815 e 816 - Prog. Pós- Graduação em Enfermagem - Pav. Paulo de Carvalho Campus Biomédico Ampliação capacidade salas de aula R$ 127.000,00

Reforma para implantação do Laboratório de Nutrigenomica - Inst. Nutrição, Pav. João Lyra Filho Campus Maracanã Reforma de laboratório acadêmico R$ 72.900,00

Readequação das instalações elétricas no IME - Pav. João Lyra Filho Campus Maracanã Segurança Institucional R$ 49.999,88
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Outras obras e serviços de  relevância para a infraestrutura da UERJ

Segundo mandato (2012-2015)
• Construção de sala de preparo de quentinhas – Restaurante Universitário 

• Serviços de levantamento de dados no local (topografi a e sondagem) e desenvolvimento  de projeto 
estrutural de contenção para estabilização de talude rochoso na Policlínica Piquet Carneiro;

• Reforma do Laboratório de Línguas – sala 11037F – Pav. João Lyra Filho (complemento 
de serviços);

• Reforma das salas 801 a 803 do PPC / Laboratório de Habilidades – Enfermagem ;

• Reforma da sala T115F – Pav. João Lyra Filho – DESEN/SRH;

• Mudança de layout na DISET/DESSAUDE;

• Fechamento em vidro temperado (hall da escada) e acesso às novas salas de aula do Cepuerj 
no subsolo do Centro Cultural;

• Reforma da sala T114F – Pav. João Lyra Filho – Gabinete da SRH;

• Reforma nas salas 6023 a 6045F - Pav. João Lyra Filho / IME;

• Instalação elétrica e de lógica para o DESEN/SRH no Centro de Treinamento – salas 10, 
13 e 15. 1º pavto / Bloco E, Pav. João Lyra Filho;

• Reforma da sala 6145F e execução de nova instalação elétrica para as salas 6131F e 6142F no IME;

• Troca de tubulação que conduz água quente das caldeiras do Restaurante Universitário;

• Reforma de auditório para programa de Pós-graduação em Filosofi a – Pav. João Lyra Filho, 
sala 9031F;

• Execução de reforço estrutural com vigas metálicas em trecho do teto do subsolo do PHLC 
para implantação do Laboratório

• Reforma do 3° pavimento do Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente (NESA);

• Asfaltamento do estacionamento do Pavilhão Paulo de Carvalho;

• Execução de rampa para portadores de necessidades especiais, no Bloco B do Colégio 
de Aplicação;

• Conserto da rede de esgoto / gordura que atende ao Restaurante Universitário e passa no 
estacionamento em frente a agência do Bradesco, com escavação mecânica, reconstrução de 
trecho da rede e asfaltamento;

• Troca de registros e válvula de 8” da tubulação de água junto a cisterna do Pav. João Lyra Filho;

• Recuperação estrutural de 36 m de beiral da cobertura da passarela, lado direito da Concha 
Acústica;

• Reforma na sala do setor de protocolo interno da Reitoria;

• Sondagens rotativas no terreno à Rua Cadete Ulysses Veigas, 25 – São Cristóvão, onde será 
construído o prédio da Litoteca – Faculdade de Geologia;

• Reforma do Laboratório de Mecânica dos Solos – Faculdade de Engenharia;

• Instalação de suprimento de energia para o HLA – Laboratório de Histocompatibilidade e 
Criopreservação – Policlínica Piquet Carneiro

• Modernização de dois elevadores no Pavilhão Américo Piquet Carneiro

• Instalação de duas subestações simplifi cadas de 300 KVA e respectiva rede de média tensão 
aérea, no campus de Resende;

• Instalação de dois novos quadros de distribuição de baixa tensão, no campus de Resende.

• Instalação de sistema de detecção, alarme e sinalização em caso de incêndio, no Pavilhão 
Américo Piquet Carneiro

• Aumento de carga e adequação das instalações elétricas da ESDI

• Substituição de transformador de 750 KVA, queimado na SE do Pavilhão Paulo de Carvalho

• Instalação de equipamento para monitoramento, gerenciamento e supervisão do consumo 
de energia elétrica, do campus Universitário junto à concessionária de energia.

• Acompanhamento da obra instalação de proteção para descargas atmosféricas no Pav. 
Haroldo Lisboa da Cunha

• Substituição de dois disjuntores de MT, tipo PVO, responsáveis pelas linhas de entrada da 
Light, por disjuntores do tipo a vácuo (17.5 KV) motorizados na subestação principal de 
medição do HUPE

• Fornecimento e instalação de dois sistemas de proteção secundária, utilizando relé Pextron 
6107, funções 50/51 – 52/51N, incluindo o fornecimento deseis TCs, na subestação prin-
cipal de medição do HUPE

• Execução de todas as adaptações necessárias em nível de telas, estruturas, barramentos, 

fi ação de comando, cabos de força e etc., para acomodação dos novos equipamentos; na 
Subestação principal de medição do HUPE

• Retirada de dois transformadores a óleo de 225 KVA -13.8/0.22 KV, na Subestação do Pav. 
Américo Piquet Carneiro

• Fornecimento e instalação de dois transformadores a seco de 300 KVA -220/0.22 KV – 
IP00, na subestação do Pav. Américo Piquet Carneiro

• Fornecimento e instalação de um disjuntor à vácuo de 17,5 KV, motorizado, subestação do 
Pav. Américo Piquet Carneiro

• Fornecimento e instalação de um relé da marca Pextron 6104 em substituição ao existente 
na subestação do Pav. Américo Piquet Carneiro

• Execução de todas as adaptações necessárias em nível de telas, estruturas, barramentos, 
fi ação de comando, cabos de força e etc., para acomodação dos novos  equipamentos, na  
subestação  do Pav. Américo Piquet Carneiro

• Recuperação da iluminação de fachada do Pavilhão João Lyra Filho

• Reforma no sistema de exaustão mecânica das cantinas do Pavilhão João Lyra Filho

• Instalação de painéis elétricos destinados ao comando e controle dos aparelhos de ar tipo 
“janela” que serão instalados em salas de aula da UERJ

Na avaliação realizada pela Prefeitura dos Campi sobre a infraestrutura da UERJ podemos 
afi rmar que:

1) As situações infraestruturais com risco grave foram 100% resolvidas;

2) As situações infraestruturais com risco moderado foram 97% resolvidas;

3) As situações infraestruturais com risco leve foram 58% resolvidas.

F) CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS:
A tabela abaixo especifi ca os contratos de serviços terceirizados em vigor com a respectiva 

empresa prestadora do serviço.

Terceirização de mão de obra de manutenção 
predial – campus Maracanã Construir Arquitetura e Serviços Ltda

Terceirização de mão de obra de manutenção 
predial – demais campi Navele Empreendimentos e Serviços Ltda

Terceirização de mão de obra para limpeza e 
conservação – campus Maracanã e externos Construir Arquitetura e Serviços Ltda

Terceirização de mão de obra para limpeza e 
conservação – Policlínica P. Carneiro Construir Arquitetura e Serviços Ltda

Terceirização de mão de obra para limpeza e 
conservação – HUPE Construir Arquitetura e Serviços Ltda

Coleta de lixo orgânico, contaminado e de risco Nova Kioto Servicos e acessorios Ltda
Aluguel de veículos de passeio e vans Locservice / GP7 Logística / Ebec / Localiza
Terceirização de condutores de veículos Construir Arquitetura e Serviços Ltda
Terceirização de mão de obra para segurança 
patrimonial – Todos os campi Dinâmica Segurança Patrimonial Ltda

Administração de seguros dos veículos da UERJ Porto Seguro / Tokio Marine
Manutenção preventiva e corretiva de elevadores 
– campus maracanã e Paulo de Carvalho Elevadores Otis

Manutenção preventiva e corretiva de eleva-
dores – Pav. Américo Piquet Carneiro, Fonseca 
Teles e FAT

Elevadores Atlas Schinder

Manutenção preventiva e corretiva de elevado-
res – Fac. Turismo Teresópolis Elevadores - Terelev

Manutenção preventiva e corretiva de platafor-
ma de elevação – todos os campi Sito Elevadores

Operação e manutenção preventiva e corretiva 
de no break – campus maracanã WH Engenharia

Operação e manutenção preventiva e corretiva 
de geradores – campus maracanã e Pav. Améri-
co Piquet Carneiro

Sociedade Brasileira de Controle de Máquinas 
- Sbcm

Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos 
de ar condicionado central – campus Maracanã VW Refrigeração / Walkan Refrigeração

Operação e manutenção preventiva e corretiva 
de sistema de detecção e alarme de incêndio – 
Pav. Américo Piquet Carneiro

Conaut Controles Automáticos Ltda.
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3. LINHAS CLARAS DE ATUAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
“Enquanto o comportamento animal é orientado pelo instinto, caracterizando-se consequen-

temente pela previsibilidade, o procedimento do homem é coordenado pelo raciocínio, o que faz 
dele um ser imprevisível. Cada espécie animal, por mais inteligente que possa parecer, faz seu 
ninho, procura alimentos ou reage ao perigo de forma idêntica à adotada por seus antepassados, 
sem jamais aprimorar as suas técnicas.O homem tem a capacidade de criar racionalmente solu-
ções novas, tanto para os problemas simples, comuns e repetitivos, como para  os complexos e insó-
litos. O ser humano não se limita a repetir instintivamente atitudes programadas e armazenadas 
em seu cérebro como faz o animal. O homem inova, aperfeiçoa, evolui, cria.”

Luiz Alberto Blanchet

Atendendo à orientação do Magnífi co Reitor da UERJ no início da gestão em 2008 
foram tomadas algumas iniciativas no âmbito da Diretoria de Administração Financeira 
(DAF) com o intuito de possibilitar a unifi cação das rotinas administrativas que interferem 
diretamente com a receita e a despesa da Universidade com a fi m de ampliar e agilizar o 
atendimento do cliente-cidadão.

Foram realizadas algumas mudanças destinadas a minimizar a incidência do retrabalho 
que acarretava queda da efi ciência na otimização do orçamento e dos recursos próprios que 
acontecia no esquema anterior da gestão fi nanceira universitária (modelo I, a seguir).

A Constituição de 1988 inovou quando consagrou os princípios relativos à adminis-
tração pública no art. 37, a saber: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
efi ciência, este último introduzido pela Emenda Constitucional nº 19/98.

Acertadamente foi lembrado como o dever da boa administração por Helly Lopes:

Meirelles menciona que o “dever da efi ciência é o que impõe a todo o agente público 
de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais 
moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desem-
penhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e 
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e seus membros”.

Um princípio, assim como uma regra positivamente estabelecida, pode impor uma obrigação 
legal e na doutrina brasileira o da efi ciência tem sido entendido com duas vertentes:

• Burocrática - voltada para a legalidade, os procedimentos corretos, a ritualística e os con-
troles;

• Tecnocráticas - voltadas para a qualidade fi nal dos serviços públicos e a satisfação do 
usuário (o cidadão).

Como efi ciência entende-se fazer as coisas bem feitas, resolver problemas, cumprir com 
seu dever e reduzir custos sempre agindo com presteza, precisão e rendimento funcional.

No caso da presteza, induz a realizar as tarefas com agilidade e rapidez e vale lembrar 
a decisão do STF. “A administração pública responde civilmente pela inércia em atender 
a uma situação que exige a sua presença para evitar a ocorrência danosa” (STF: 97/177).

Quanto à precisão, temos execução efetiva do que é desejado e o uso de técnicas e co-
nhecimentos adequados, de modo a tornar a execução o melhor possível.

O rendimento funcional deve possibilitar a obtenção dos melhores resultados para a 
administração e para a coletividade.

Pelo exposto, ao exigir-se este novo elemento como princípio constitucional explícito, en-
tende-se que a inefi ciência na administração pública poderá ocasionar a aplicação de responsa-
bilidade.

Convém  lembrar  que  a  aplicação  do  principio  da  efi ciência  independe  de  texto infracons-
titucional e desde a publicação do Decreto-Lei 200/67 (conforme art. 14) temos a recomendação 
de que “trabalho administrativo será racionalizado mediante simplifi cação de processos e supressão 
de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente su-
perior ao risco”.

Depreende-se que já não se admite mais, face ao princípio da  efi ciência administrativa, 
atos ou decisões que privilegiam a mera correção dos procedimentos em detrimento dos 
resultados, e assim ganha corpo a teoria da sanatória ou convalidação, até porque o custo 
do controle não deve superar o benefício que este irá acarretar.

A inserção na Constituição do princípio da efi ciência fortaleceu o princípio da economi-
cidade previsto no art. 70, que infelizmente ainda é pouco aplicado pelos auditores, embora 
a tendência atual do controle interno e externo seja o de controle sustentável, onde se pri-
vilegia o resultado em detrimento do formalismo. O princípio da economicidade refere-se 
aos prazos e condições nos quais são obtidos os recursos físicos econômicos e fi nanceiros.

Foram estas noções que nortearam a reorganização das rotinas da DAF, suprimindo 
controles desnecessários e repetitivos, como também a busca pela otimização dos recursos 
orçamentários, o que foi conseguido (como demonstra o resultado das licitações) tanto na 
quantidade quanto na qualidade, assim como na execução orçamentária, nos registros con-
tábeis e no tempo de atendimento às demandas dos componentes organizacionais (modelo 
II, a seguir).

Assim, ao apresentar os resultados da gestão 2008-2011 e 2012-2015 (até maio) de-
monstra-se o resultado da centralização administrativa como base para o aprimoramento 
das rotinas e ainda para possibilitar a rapidez do atendimento das demandas, sempre com 
transparência e com respeito às normas e às recomendações do controle externo e dos de-
mais órgãos centrais governamentais, como o Planejamento e a Fazenda.

Os dados inseridos nos relatórios guardam conformidade com os nossos controles, de 
cada Departamento, como também dos controles do SIAFEM.

Profª Maria Th ereza Lopes, diretora da DAF
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4. RECEITAS
A receita própria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, considerada como Fonte 

10 – Recursos Próprios, apresentou a seguinte posição:

Receita própria (comparativo entre os exercícios)
Ano Valor
2006 116.387.328,27
2007 70.522.871
2008 39.082.465

Fonte: DAF/UERJ, 2015

A razão principal foi o decréscimo imediato das receitas adquiridas através do NUSEG. A UERJ 
foi condenada em vários processos pelas ações do NUSEG que, segundo a Justiça, caracterizava uma 
espécie de “barriga de aluguel” ou terceirização de serviços de órgãos públicos (o próprio MP utilizou 
os serviços do NUSEG).

A nossa Reitoria DECIDIU INTERROMPER DE IMEDIATO AS ATIVIDADES DO 
NUSEG, só mantendo as que estavam em curso. O NUSEG atualmente encontra-se INATIVO.

O gráfi co abaixo demonstra a redução estabelecida por conta da interrupção de novas ati-
vidades pela NUSEG.

 Demonstrativo de receitas próprias da UERJ em 2008

Fonte: DAF/UERJ, 2015

Nossa Reitoria não permitiu que houvesse contratos de terceirização de serviços para outros 
órgãos, com os seguintes eixos de relação com outros (públicos e privados):

1) Estabelecimento de padrão de contrato para a prestação de serviço e exigência de parecer 
jurídico da Procuradoria;

2) Priorizar com os órgãos públicos a relação através de convênios, com objetivos claramente 
defi nidos, prazos e responsabilidades de ambas as partes;

3) Apoiar o estado do Rio de Janeiro através de processos de descentralização orçamentária, 
que signifi ca transferência de orçamento para a UERJ e o controle e responsabilidade de 
nossa Universidade.

O gráfi co a seguir demonstra a evolução da receita própria da UERJ no decorrer de nosso mandato. 

Evolução da receita própria

O próximo gráfi co demonstra a decisão de nossa Reitoria em não mais utilizar o NUSEG 
como um captador de recursos através de contratos de prestação de serviços.

Prestação de serviços através do NUSEG

Em 2007 (último ano da Reitoria anterior) o NUSEG estava ainda em plena atividade. 
A partir de nossa Reitoria fomos desativando suas ações e de 2010 em diante o NUSEG não 
operava nem captava mais qualquer recurso. A UERJ respondeu as ações judiciais e os gestores 
das Reitorias anteriores também.

Nos gráfi cos seguintes observaremos a evolução das receitas próprias pelos órgãos que mais 
arrecadaram.

Vestibular
A arrecadação do Vestibular UERJ inclui as taxas de inscrição mais os rendimentos de apli-

cações fi nanceiras realizados no período.

Arrecadação do Vestibular

Cepuerj
A arrecadação do Cepuerj inclui os projetos desenvolvidos, cursos, concursos realizados e 

outras atividades do Centro de Produção, mais os rendimentos de aplicações fi nanceiras reali-
zados no período.

Receitas Cepuerj

Administração Central
A arrecadação da administração central envolvem as seguintes ações: serviços educacionais, 

taxas atividades esportivas, honorários sucumbenciais, aluguel de imóveis pertencentes à UERJ, 
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cessão de espaço para cantinas, livrarias etc., taxas de estacionamento e outras atividades variá-
veis e de menor impacto fi nanceiro.

O gráfi co a seguir demonstra  a evolução da receita com exclusão dos recursos Vestibular.

Receitas Cepuerj

5. CONVÊNIOS
Através do AEDA nº.11, de 28 de fevereiro de 2008, foi criado o Departamento de 

Convênios – DCONV, com a finalidade de atuar como central de administração e con-
trole de convênios, com competência técnica de orientação normativa e controle especí-
fico aplicáveis a todos os demais componentes organizacionais da UERJ.

Também está incluído nas atribuições do DCONV, além do acompanhamento da exe-
cução de todos os convênios, proceder à organização das Prestações de Contas atendendo 
a legislação federal e estadual.

Há Convênios que não envolvem recursos financeiros e há Convênios que envolvem 
recursos financeiros que são basicamente cooperações técnicas variadas, recursos da Ca-
pes, Finep e outros órgãos de fomento.

O próximo gráfico demonstra a evolução dos convênios que envolveram recursos 
financeiros no decorrer dos anos.

Recursos fi nanceiros através de convênios

Durante o nosso mandato foram R$ 172.273.874,00 através de convênios com recursos 
fi nanceiros.

Sistema Único de Saúde - Hospital Universitário Pedro Ernesto
O HUPE recebe recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) através de convênio 

realizado com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que é a gestora do sistema no 
município. Estes recursos são transferidos em função de serviços que devem ser prestados 
pelo HUPE e que são pactuados pelo diretor do Hospital com o município, sem qual-
quer interferência do Reitor.

O diretor do HUPE ordena exclusivamente as despesas relacionadas a este convênio 
que se transformam, para efeito da estruturação do orçamento da UERJ, em Fonte 25. O 
HUPE é obrigado a demonstrar os serviços pactuados com o SUS.

 O gráfico seguinte demonstra a evolução das receitas e despesas realizadas com os 
recursos SUS no Hospital Universitário Pedro Ernesto entre 2008 e 2014.

Recursos fi nanceiros através de convênios

Quando as despesas foram maiores que a receita, a UERJ apoiou o HUPE depositando os 
recursos necessários para o cumprimento da sua fi nalidade.

6. CONTROLE

A) CONTROLE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DA UERJ
Vários órgãos realizam o controle das ações administrativas e fi nanceiras da UERJ. Interna-

mente são três órgãos: o Departamento de Revisão e Tomada de Contas (DRTC); a Auditoria 
Geral da UERJ (AUDIN) e o Conselho de Curadores. Externamente são o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) e a Auditoria Geral do Estado.

Departamento de Revisão e Tomada de Contas (DRTC)
Ao Departamento de Revisão e Tomada de Contas compete proceder à revisão de todos 

os processos de despesa, inclusive de contratos, convênios, termos aditivos, prestações de contas, 
processos do SIDES, folhas de  pagamento, abertura de Tomada de Contas e análise das Prestações 
de Contas do Sides e das Licitações em qualquer modalidade de todas as unidades da UERJ.

É competência também do DRTC a revisão e a instrução dos processos encaminhados ao 
Conselho de Curadores, com relatório pormenorizado descrevendo todas as fases do processo, 
funcionando como assessoria do citado Conselho.

O movimento dos processos que transitam no DRTC, cujos números esclarecem melhor, 
demonstram o grande volume de trabalho desenvolvido, que não está somente focado em 
quantidade, mas sobretudo na qualidade e responsabilidade funcional dos agentes públicos 
lotados no Departamento.

A constituição desta base de dados foi realizada a partir de agosto de 2008. Antes não exis-
tiam dados consolidados.

O gráfi co seguinte demonstra a evolução dos processos no DRTC. Entrada são os processos 
remetidos para o DRTC e saída os processos analisados pelo DRTC.

Auditoria Geral - AUDIN
Nossa Reitoria, através do AEDA/11/2013 modifi cou as atribuições da Auditoria Interna da 

UERJ, que passou a ser denominada Auditoria Geral da UERJ, estabelecida como órgão de 
controle central responsável pelo acompanhamento da administração orçamentária, fi nanceira, 
patrimonial e operacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e demais atribuições 
constantes das normas legais vigentes. O Auditor Geral da UERJ em nossos mandatos foi o 
técnico de nível superiror Wanderley da Cruz Amaral. 
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Com esta decisão houve um novo dimensionamento da Auditoria Geral da UERJ, que teve 
suas atribuições aumentadas em poder de auditagem:

1) examinar e emitir parecer sobre os assuntos que lhes forem encaminhados pelo Reitor, pelo 
Conselho de Curadores e pelos órgãos de controle externos;

2) determinar a instauração de tomada de contas e sindicância administrativa para apurar a 
violação de atos e fatos administrativos que causem prejuízo ao erário da Universidade;

3) recomendar ao Reitor a revisão ou revogação de atos da administração orçamentária, fi -
nanceira, patrimonial ou operacional por motivo de conveniência ou oportunidade, ou 
a anulação de atos eivados de vícios que os tornem ilegais, antieconômicos ou infrinjam 
regulamento ou mandamento universitário;

4) assessorar as diferentes chefi as dos componentes organizacionais da Universidade no cumprimento 
e aperfeiçoamento da gestão dos recursos materiais e fi nanceiros que lhes forem confi ados;

5) propor a realização de auditoria ou inspeções físicas extraordinárias quando as evidências ou 
elementos analisados o recomendarem;

6) encaminhar o programa de auditoria anual para aprovação da Auditoria  Geral  do  Estado, 
observados os prazos legais, bem como efetuar o acompanhamento das inspeções ordinárias 
a serem realizadas;

7) acompanhar as recomendações e determinações formuladas pela Auditoria Geral do Estado 
e pelo Tribunal de Contas do Estado baixando as normas necessárias ao pleno atendimento 
e saneamento da matéria auditada;

8) receber denuncia por escrito de atos e fatos administrativos ilegais ou irregulares que afetem 
negativamente as contas dos ordenadores de despesa;

9) estipular prazo para o atendimento das diligências, recomendações e determinações emana-
das no âmbito da AG UERJ visando o saneamento da matéria auditada.

A nossa Reitoria estabeleceu ainda que o Auditor Geral da UERJ acompanhasse as reuniões 
do Conselho de Curadores da UERJ a fi m de prestar suporte técnico sobre as matérias que lhe 
foram requisitadas.

A Auditoria Geral da UERJ audita os consolidados dos grandes grupos de despesa, realiza 
auditagens por amostragem em processos aglutinados sob ações administrativas e fi nanceira e, 
dependendo da gravidade da situação, realiza inspeções in loco para auditagem.

A tabela abaixo demonstra a realização de auditagens em processos aglutinados por ano, 
além da análise dos consolidados e das inspeções realizadas.

ATIVIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Auditagem de processos aglutinados 
em ações administrativa/ fi nanceiras

16 11 12 9 7 8 3

Inspeções in loco 2 1 1 3 1 1

Os processos são aglutinados sob uma ação administrativa e fi nanceira — por exemplo, as 
prestações de contas do SIDES que são aproximadamente 3.000 processos/ano.

A análise da AUDIN sob o consolidado das ações administrativas e fi nanceiras da UERJ 
abrange os seguintes aspectos:

1) Gestão Orçamentária do Exercício;

2) Execução da Receita;

a) receita de capital;

b) receita realizada por fonte de recurso;

c) cota fi nanceira

3) Realização da Despesa;

4) Gestão fi nanceira;

5) Gestão Patrimonial;

6) Ativo disponível;

7) Ativo realizável;

8) Ativo permanente;

9) Ativo compensado;

10) Demonstrações das variações patrimoniais;

11) Prestação de contas.

B) CONTROLE SOCIAL:

Ouvidoria
A UERJ estabeleceu outros mecanismos de controle para além daqueles que fi scalizam 

a atividade administrativa e fi nanceira. A Ouvidoria é um órgão que integra a estrutura or-
ganizacional da Universidade e foi criada como órgão promotor do direito administrativo 
de natureza unipessoal e não contenciosa.

Desempenha suas funções de forma autônoma, viabilizando a participação dos cidadãos 
na vida da Universidade, de modo a colaborar no controle administrativo mediante a de-
fesa dos direitos fundamentais da comunidade universitária. Sob a liderança do Prof. Eliel 
de Oliveira Larrubia, a UERJ foi a primeira universidade pública do Rio de Janeiro a criar 
em 2000 sua Ouvidoria, através do AE 002/Reitoria/2000.

As principais formas de participação da comunidade universitária são reclamações, pe-
didos de informação e/ou solicitações, orientação, denúncias, sugestão ou elogio.

O público envolvido é composto por servidores (professores e técnicos-administrati-
vos), contratados e alunos, além dos usuários de quaisquer serviços da Universidade, in-
cluindo pacientes do HUPE e da PPC, bem como aqueles que encaminham demandas 
pela Ouvidoria Geral do Estado e pelo ALÔ ALERJ – serviço telefônico de atendimento 
ao cidadão na ALERJ.

A Ouvidoria da UERJ presta pós-atendimento ao usuário que comparecer à sua sede, 
como também (e sempre em maior número) aos usuários que se utilizam de correspondên-
cia eletrônica (e-mail), telefone ou carta para o envio de suas manifestações.

Após o recebimento, se procede à análise inicial com o objetivo de identifi car os setores 
envolvidos na demanda e a coerência entre a demanda e o serviço prestado ao usuário. Pos-
teriormente, procede-se o registro e ao encaminhamento da demanda ao setor competente. 
Em caso de  não necessidade da atuação de outros setores, a Ouvidoria encaminha pronta 
resposta ao usuário com a fi nalização da demanda.

Em casos que requeiram pluralidade de envolvidos e competências, à ouvidoria poderá 
buscar a gestão dos confl itos e interesses com reuniões, visitas, sugestões, além de outras 
providências administrativas que se fi zerem necessárias.

Como último processo da resolução da demanda, a Ouvidoria atua acompanhando o 
andamento dos expedientes encaminhados e quanto ao cumprimento do prazo para respos-
ta ao usuário, de forma que o resultado seja útil ao demandante.

Finalizando as atribuições da Ouvidoria, todos os dados coletados em seu mapa de 
primeiro atendimento são gerenciados de maneira a subsidiar estatísticas mensais, anuais e 
quadrianuais por meio da confecção de relatórios, estudos e/ou diagnósticos que visam de-
monstrar não só o acompanhamento dos problemas apresentados, mas a sua resolutividade 
junto aos setores e áreas envolvidos e o tipo de solução atribuída.

Em nossa Reitoria (2008-2015) a Ouvidoria da UERJ recebeu  8.715 manifestações. 
Cabe ressaltar que para o ano corrente (2015) as manifestações foram analisadas até 
31/05/2015 e correspondem apenas à demanda parcial dos atendimentos.

Todos os atendimentos prestados pela Ouvidoria são classifi cados em categorias. Essas 
categorias são denominadas Comunidade Interna (CI) e dizem respeito às demandas enca-
minhadas pelos três segmentos vinculados à UIniversidade: servidores docentes, servidores 
técnico-administrativos, funcionários contratados e alunos. A Comunidade Externa (CE) 
diz respeito às demandas dos usuários externos que utilizam qualquer serviço oferecido 
pela Universidade. A seguir os atendimentos encaminhados às unidades acadêmicas e admi-
nistrativas por categoria.

Manifestações por Categoria - CI e CE

O segmento que mais se manifestou e buscou auxílio da Ouvidoria para resolução de al-
guma demanda foi o da Comunidade Externa, representando 70% das demandas recebidas.
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A Comunidade Interna encaminhou 30% das manifestações, representando menos da me-
tade do total de demandas encaminhadas pelos usuários externos.

Os tipos de manifestações recebidos pela Ouvidoria são: reclamações, informações, solicita-
ções, orientações, denúncias, sugestões ou elogio.

A maior parte vem em forma de pedidos de informação, na maioria sobre algum tipo de ser-
viço prestado pela UERJ, mas também sobre como proceder em situações de natureza diversas.

O total dos pedidos de informação foi de 4.519 manifestações, representando 51,8 % do 
total das demandas do período analisado.

Informação

As reclamações ocupam o segundo lugar nas demandas da Ouvidoria e representam 29% 
do total das demandas.

Reclamação

As reclamações são em grande parte direcionadas a prestação de serviços a pacientes das 
Unidades de Saúde da UERJ e também referem-se à prestação de serviços administrativos 
comuns da Universidade, como a emissão e revalidação de diplomas e/ou certifi cados, além 
de outros documentos comuns ao fl uxo da atividade acadêmica. Este tipo de manifestação 
totalizou 2.568 manifestações.

As solicitações aparecem em terceiro lugar na lista de manifestações junto à Ouvidoria. 
Nesta modalidade ocorrem geralmente pedidos de auxílio e intervenção junto às Unidades Ad-
ministrativas, Acadêmicas ou de Saúde para que algum serviço se preste de maneira mais célere 
ou que este seja disponibilizado ao usuário. Foram 1.127 (12,9% do total)

Solicitação

Também houve 136 pedidos de orientação, representando menos de 1,5% das manifes-
tações recebidas no período. 

Orientação

As denúncias correspondem a 1,8% do total das demandas ocorridas no período, totali-
zando 163 denúncias recebidas pela Ouvidoria, compreendendo: fraude no sistema de cotas, 
confl itos na relação docente/aluno, confl ito na relação paciente/médico/prestador de serviços e, 
ainda, confl ito interpessoais nas relações de trabalho/prestação de serviços.

Denúncia

Os elogios representam 1,6% das manifestações recebidas. Ocorreram 136 vezes e em sua 
maioria são dedicados aos profi ssionais de saúde do HUPE e da PPC pela prestação adequada 
dos serviços médicos requeridos pelo usuário.

Elogio

A forma de demanda menos procurada pelo usuário da Ouvidoria da UERJ é o envio de su-
gestão, representando menos de 1% das manifestações recebidas no quadriênio.

Sugestão

A seguir é apresentado o quantitativo de manifestações cadastradas, organizadas por catego-
ria e tipo da demanda. A categoria refere-se à defi nição do usuário, se proveniente da Comu-
nidade Interna (servidores, alunos ou contratados) ou da Comunidade Externa (pacientes do 
HUPE, PPC e demais cidadãos que utilizam os serviços prestados pela UERJ).
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Período 2008-2015
Categoria Reclam. Solicit. Denún. Orient. Sugest. Inform. Elogio Total

Comunidade 
Interna 1.029 343 81 86 30 1046 27 2642

Comunidade 
Externa 1.539 784 82 50 36 3473 109 6073

Total 2568 1.127 163 136 66 4519 136 8715

As manifestações recebidas passam por uma análise inicial que as identifi cam da seguinte maneira:

1) aquelas que podem ser solucionadas e respondidas pela própria Ouvidoria seja por meio 
de consulta aos sistemas corporativos (Portal da UERJ e dos setores envolvidos), contato 
telefônico ou consulta à legislação que trata o assunto em questão. Neste caso, a resposta é 
enviada prontamente ao usuário, fi nalizando a demanda.

2) As demais manifestações, ou seja, aquelas que merecem ciência e pronunciamento do com-
ponente organizacional envolvido são encaminhadas aos setores via e-mail ou através de 
Comunicação Interna (memorando), solicitando a análise e posicionamento da situação 
apresentada pelo usuário e celeridade no envio de resposta para que a fi nalização da deman-
da tenha resultado útil ao demandante. Mediante este posicionamento, a Ouvidoria elabora 
resposta para encaminhamento ao usuário. Este encaminhamento pode ser realizado por 
e-mail, por telefone ou solicitando a presença do usuário para ciência da fi nalização.

A Ouvidoria faz o acompanhamento das manifestações que estão pendentes de resposta nos setores 
competentes, registrando através de relatório mensal as manifestações que fi nalizaram de maneira favo-
rável, não favorável, sem alteração ou em aberto, por números e percentuais correspondentes.

Das 8.715 manifestações recebidas, o maior número teve fi nalização favorável ao usuário, 
correspondendo a 74,3% do total de demandas.

Finalização da demanda por ano do quadriênio 2008-2015

TRANSPARÊNCIA DE DADOS

Dados transparentes
O controle social da UERJ também é exercido através da transparência de dados e informa-

ções. O Núcleo de Informação e Estudos de Conjuntura (Niesc), sob a liderança da Profª. Lucia 
Schmidt, é órgão estratégico para a estruturação das informações consolidadas e a difusão social 
dos dados referentes à UERJ. 

É importante destacar que o principal instrumento de difusão de dados da UERJ, o DataUERJ, 
criado em 1994, manteve desde a sua criação regularidade anual. 

Entretanto, na Reitoria anterior (2004-2007), o DataUERJ deixou de ser produzido e publicado 
gerando um hiato irrecuperável na série histórica de dados e impedindo que a sociedade e a comunida-
de da UERJ tivessem conhecimento e controle sobre a Universidade.

Nossa Reitoria estabeleceu claramente uma política de transparência na gestão institucional, com 
ampla divulgação de informações tanto para os gestores nos diversos níveis, como para as comunidades 
interna e externas à UERJ através de diferentes canais e mídia.

Retomar a regularidade da publicação do Anuário Estatístico de Dados – DataUERJ, que fora 
descontinuada nos últimos quatro anos; oferecer respostas ágeis a demandas externas por informações 
institucionais por parte de instâncias governamentais ou da sociedade nacional ou internacional; reali-
zar estudos relativos à evolução do desempenho institucional nas diferentes vertentes de sua atuação e 
construir indicadores e modelos matemáticos que pudessem auxiliar os gestores na tomada de decisões, 
foram os desafi os assumidos pela direção e equipe do Niesc em nossa Reitoria.

A publicação do anuário estatístico de dados DataUERJ teve sua periodicidade anual restabelecida a 
partir de 2008. O periódico passou a ser publicado nas seguintes formas: versão impressa, versão online 
(portal da UERJ) e duas versões eletrônicas em PDF, respectivamente para impressão parcial ou total e para 
consulta, ambas gravadas em pendrives para distribuição e também no site do Niesc/UERJ. O DataUERJ 

é hoje um periódico cuja propriedade intelectual está assegurada pelo  seu registro junto ao IBICT, sob os 
números de ISSN 2359-5663 (DataUERJ) online; e ISSN 2359-5655 (DataUERJ impresso).

Para melhor efi cácia na estruturação do DataUERJ estabelecemos as seguintes medidas:

• Sensibilização de todas as unidades institucionais, acadêmicas e/ou administrativas, visando o res-
tabelecimento da cultura da prestação de informações à sociedade pela UERJ.

• Desenvolvimento, em parceria com a Dinfo, de rotinas computacionais para transferência de da-
dos para o sistema DataUERJ, a partir de bancos de dados institucionais, como o SAG (SR-1), 
cadastro de cursos de pós-graduação e pesquisa (SR-2), COPAD etc. Tais rotinas requerem perma-
nente atualização e revisão em função das alterações implementadas em cada banco de dados e das 
modifi cações propostas pelos diversos setores referentes às informações publicadas no DataUERJ.

• Estabelecimento de calendário e rotinas sistematizadas para coleta anual de informações 
nos diferentes órgãos da Instituição, quer através dos aplicativos de aquisição online desen-
volvidos pela própria equipe em parceria com a Dinfo via questionários nos setores com 
menor volume de dados a coletar.

• Análise crítica de todas as planilhas que compõem o anuário DataUERJ.

• Tratamento gráfi co/editorial do conteúdo de todas as edições do anuário DataUERJ, distribuido 
anualmente de 2008 a 2015 em três versões: impressa, web e mídia eletrônica (pendrive).

Cabe também ao Niesc o atendimento de demandas de dados do MEC, do Conselho de Educação 
e de outros órgãos, o que derivou as seguintes ações:
• Coleta, organização e encaminhamento (por upload) de todos os dados e informações demandadas 

pelo Censo do Ensino Superior promovido pelo INEP/MEC anualmente. Destaque-se que a par-
tir das informações prestadas, o MEC quantifi ca o IDT institucional, índice utilizado no ranking 
promovido pelo Ministério, que é divulgado em toda a mídia exercendo forte infl uência sobre a 
imagem institucional percebida pela sociedade.

• Manutenção e permanente atualização do cadastro de cursos de graduação da UERJ junto ao e-
-MEC, destacando-se que o curso é a unidade mínima de avaliação considerada pelo MEC.

• Desenvolvimento da rotina computacional para vinculação de docentes a cursos para atendimento 
às necessidades do Censo MEC.

• Trabalho de pesquisa em parceria com a Receita Federal para levantamento dos números de 
CPF de todos os estudantes da UERJ, incorporação dessa informação aos bancos de dados 
institucionais e permanente atualização da informação para atendimento a novas exigências 
do Censo/MEC e outros.

• Elaboração do “Manual de Procedimentos” para preenchimento de Censo do Ensino Superior do 
INEP/MEC, contribuindo para a ampla divulgação e para a descentralização das competências 
administrativas na UERJ.

• Operacionalização anual do processo de habilitação de cursos de graduação ao Exame Nacional 
(Enade) realizado pelo INEP/MEC.

• Manutenção do cadastro de coordenadores de cursos, através dos quais se faz toda a comunicação 
UERJ/MEC para efeitos de inscrições de alunos de graduação no Enade.

• Viabilização da interlocução entre Universidade e MEC, municiando o procurador insti-
tucional da UERJ junto ao Ministério com o ferramental necessário à prestação de infor-
mações de qualidade.

• Desenvolvimento de aplicativo de cadastro online de coordenadores de cursos (em fase de testes).
• Estudos visando à construção de indicadores para acompanhamento do desempenho da UERJ, 

como instrumento de gestão interna institucional, sob assessoria do Conselho Consultivo para 
Estudos de Indicadores Institucionais do Niesc.

• Utilização do banco de dados do sistema BI, em implantação pela Dinfo/UERJ, em estudos so-
bre o desempenho das atividades de graduação da Universidade. Como exemplos destacam-se as 
análises da evolução dos prazos de conclusão, do percentual de concluintes e da evasão por curso, 
além do acompanhamento da ociosidade das vagas reservadas por ações afi rmativas desde a sua 
implantação em 2003.

• Elaboração da série temática “Cadernos de Graduação”, publicação online para divulgação e dispo-
nibilização pública dos estudos realizados. Encontra-se em andamento o registro de propriedade in-
telectual da referida série temática, para que se possa efetivar a publicação dos primeiros exemplares.

• Atendimento, em 2015, de nova demanda por participação da UERJ no sistema de classifi cação 
internacional “World University Rankings”. A diretora do Niesc foi nomeada interlocutora com 
o órgão internacional e coube à CIDES a operacionalização do encaminhamento de dados para o 
sistema “Times Higher Education World University Rankings Data Collection Portal”.

• Manutenção permanente de banco de dados atualizado para pronta resposta a outras demandas 
pontuais, como Manual do Candidato da Folha de S. Paulo e outros.

O Prodeman teve o papel de instância de suporte teórico/operacional às unidades acadêmicas no 
desenvolvimento de trabalhos científi cos que envolvessem inferências estatísticas, construção de amos-
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tras representativas de fenômenos físicos ou sociais ou pesquisas estatísticas e qualitativas. Isso resultou, 
além do apoio conceitual de seus técnicos, a cessão das instalações e equipamentos disponíveis na Co-
ordenadoria. Quinze projetos foram apoiados pelo Prodeman.

InfoTEC
Em novembro de 2014, motivado pela necessidade de consolidação da política de transparência 

e de maior profi ssionalização da gestão instalou-se no Niesc a Câmara de Tecnologia da Informação 
da UERJ(InfoTEC) com o objetivo geral de capacitar equipes através de “treinamento em serviço” e 
com a fi nalidade de oferecer respostas ágeis e confi áveis às demandas externas e internas apresentadas 
à Universidade.

A Câmara de Tecnologia da Informação destina-se prioritariamente a dotar aos quais a Universi-
dade de um sistema de informações capaz de subsidiar todos os processos de avaliação a Universidade 
é submetida de forma recorrente — tanto aqueles de caráter endógeno, demandados pela própria ad-
ministração da Instituição com a fi nalidade de orientar as tomadas de decisão em todas as vertentes de 
sua atuação, quanto os de caráter exógeno, conduzidos por agentes externos (como o Estado em todos 
os níveis) e representantes da sociedade em geral. O Niesc possibilitou que a comunidade da UERJ e a 
sociedade tivessem acesso aos dados que seguem como exemplo.

IGC – Índice Geral de Cursos
O IGC é um indicador quantifi cado pelo MEC para cada Instituição de Ensino Superior a partir 

dos dados institucionais captados através do Censo anual e de outros instrumentos.
A evolução do IGC é o indicador de desempenho institucional mais sensível à qualidade do traba-

lho do Niesc, pois além de depender do trabalho desenvolvido pela Instituição em todas as suas áreas de 
competência, mantém também uma correlação direta com a qualidade das informações prestadas no 
Censo e em outras rotinas de captação de dados, todas operacionalizadas pelo Núcleo.

IGC- Índice Geral de Cursos Universidades situadas no estado do Rio de Janeiro
IES 2008 2009 2010 2011 2012 2013
USU 2 2 2 2 2 2
UNIG 2 2 3 3 3 3

UNIVERSO - 3 2 3 3 3
UCAM 3 3 3 3 3 2

UGF 3 3 3 3 3 -
USS 3 3 3 3 3 3
UCB 3 3 3 2 3 3

UNESA 3 3 3 3 3 3
UCP 3 3 3 3 3 3

UNIGRANRIO 3 3 3 3 3 3
IF FLUMINENSE - - 3 3 - 3

CEFET/RJ - - - 3 - -
IFRJ - - 4 3 - 3
UVA 3 3 3 4 4 4
UFF 4 4 4 4 4 4

UFRRJ 4 4 4 4 4 4
UNIRIO 4 4 4 4 4 4
UERJ 4 4 4 4 4 4
UENF 4 4 4 4 4 4

PUC-Rio 4 4 4 4 4 4
UFRJ 4 5 5 4 4 4

O quadro mostra que a UERJ vem se mantendo no grupo das Universidades mais bem conceitu-
adas do estado do Rio de Janeiro (IGC=4). Em nível nacional, segundo o INEP/MEC a UERJ se 
coloca no percentual dos 10% de universidades mais bem conceituadas do Brasil.

Qualifi cação do Corpo Docente
O gráfi co abaixo mostra a evolução da qualifi cação do corpo docente da UERJ. É importan-

te destacar a evolução exponencial que ocorre em nossa Reitoria.

Finalização da Demanda por Ano do Quadriênio 2008/2015

Hoje 80% de professores da UERJ possuem doutorado.
Tomamos medidas importantes para a transparência da UERJ. A partir de 2014 todas as atividades 

desenvolvidas pelos docentes estão disponíveis no portal da UERJ devidamente atestadas pelos direto-
res de unidades. Ainda no portal da UERJ os órgãos da administração exibem relatórios de suas ações.

C) COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL  

Transparência na informação
Dois estudos brasileiros apresentados em 2011 na Conferência Mundial de Jornalismo 

Científi co em Doha, no Qatar (MOURA, 2011), mostram que apesar de os jornalistas de ciên-
cia estarem satisfeitos com a prática profi ssional, uma parte signifi cativa do público (audiência) 
continua a ignorar notícias científi cas publicadas em jornais, revistas, meios audiovisuais ou na 
internet. Por isso, o jornalismo científi co tem como principal meta conseguir trabalhar com 
uma linguagem ao mesmo tempo atraente e simples o sufi ciente para despertar o interesse de 
uma parcela bem mais ampla de público.

No caso da UERJ, o jornal UERJ em Questão tem sido o título que mais se aproxima dessa 
proposta de dialogar com diversos públicos (além do intramuros) entre os três títulos editados 
e produzidos pela equipe de Comunicação Institucional e Divulgação Científi ca. Entre 2010 
e 2015 sua pauta esteve direcionada para a disseminação de informações sobre pesquisas e pes-
quisadores, mas também sobre os personagens acadêmicos e administrativos que constroem co-
tidianamente a memória e a história da própria Instituição. Os outros dois títulos editados pela 
equipe de Comunicação são o boletim semanal UERJ em Dia, com notícias de leitura rápida e 
a agenda da semana nos campi, e a edição bimestral do Informe UERJ, com matérias de interes-
se específi co (principalmente de estudantes e servidores docentes e técnico-administrativos da 
Universidade) e a cobertura de notícias de interesse da comunidade.

No período compreendido entre abril de 2010 e junho de 2015 foram publicadas 184 edi-
ções do UERJ em Dia; 40 edições do Informe UERJ e 20 edições do UERJ em Questão. 

A Comuns é a responsável pela comunicação institucional da UERJ, e teve duas direções: a 
técnica Sandra Galvão (2008/2010) e a Profª. Sonia Virginia Moreira (2010/2015).

Publicações – abril 2010 - junho 2015

Fonte: Comuns, 2015

O impacto gerado pelos textos nas publicações institucionais depende, em boa parte, 
do trabalho do designer. Uma das preocupações na elaboração dos projetos gráficos está 
no equilíbrio entre forma e função, dois aspectos que não podem ser dissociados. En-
quanto a função define os objetivos pretendidos, ela também servirá de guia para a forma, 
a apresentação estética, que apela para os nossos sentidos. Apesar de inter-relacionadas, 
nenhuma deve ser tratada em detrimento da outra. Assim, cabe ao designer filtrar as infor-
mações e traduzi-las graficamente, tornando-as mais acessíveis para o público ao estabele-
cer as identidades visuais. Como o designer desempenha também um papel industrial (ao 
pensar a aplicação prática dos projetos e o uso dos recursos de forma ponderada) a forma 
e a função foram trabalhadas para resultar em uma melhor comunicação: para o UERJ em 
Questão foi adotado o formato tabloide, o Informe UERJ passou a ter versão em quatro 
cores e o UERJ em Dia passou a ter no verso espaço dedicado exclusivamente à agenda 
semanal de eventos na Universidade. Aplicado ao contexto da UERJ, a Comunicação 
fortaleceu a identidade visual da Instituição. 

Para melhor apresentação da informação foram reformulados os layouts das três publi-
cações institucionais (UERJ em Dia, Informe UERJ e UERJ em Questão) e foi aumentada 
para 10 mil exemplares a tiragem, por edição, do UERJ em Questão, com uma distribuição 
mais organizada nos campi e a entrega em domicílio para os servidores docentes e técnico-
-administrativos da Universidade. Todas as edições também estão disponíveis no portal 
da Universidade (http://www.uerj.br/publicacoes/), o que contribui para reduzir gastos 
com impressão. 
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Planejamento e execução de conteúdo para internet – Portal UERJ
O uso das ferramentas, tecnologias e sistemas digitais de informação e comunicação aplicados 

aos diferentes processos de comunicação em ambientes organizacionais; as possibilidades de utili-
zação dos instrumentos de comunicação digital e sua aplicabilidade; e a aplicação dos conceitos de 
interatividade, hipermídia e multimídia em ambiente de comunicação digital são os três elementos 
que nortearam a atuação da Comunicação Institucional e Divulgação Científi ca da UERJ vincula-
da à produção de conteúdo e à criação de produtos para a web. O desenvolvimento, a manutenção 
e a atualização das versões web a partir de abril de 2010 do Portal UERJ, com todos os links para as 
diversas áreas de atuação da Universidade, foi o campo de trabalho dessa equipe. 

O trabalho de gestão do Portal resultou na reorganização/repaginação de websites setoriais da 
Universidade: até junho de 2015 foram construídos ou repaginados/reorganizados dez sites insti-
tucionais de setores da Universidade: Ouvidoria, SR1 (site da Sub-reitoria e do Departamento de 
Administração Acadêmica – DAA), SR2 (site da Sub-reitoria, do Departamento de Inovação e do 
DECARH), Secretaria de Conselhos, Policlínica Piquet Carneiro, Programa de Pós-graduação de 
Comunicação e Boletim UERJ (legislação interna). Também foi desenvolvido o website temporá-
rio para a 11ª Conferência Mundial de Economia e Gestão de Mídia (maio de 2014). 

Entre janeiro de 2011 (data em que entrou no ar a versão atual) e janeiro de 2015, o Portal UERJ 
foi visualizado por mais de 15 milhões de pessoas (15.311.013). Do total de acessos, mais de 7 mi-
lhões (7.062.762) foram acessos únicos – 54.9% de visitantes recorrentes e 45.1% de novos visitantes.

Portal UERJ – Acesso Geral (jan 2011 - jun 2015)

 Fonte: Google Analytics, 2015.

Portal UERJ – Categoria de visitantes

Fonte: Google Analytics, 2015.

Portal UERJ - Visitantes únicos por ano (abr 2010 - jun 2015)

Fonte: Google Analytics, 2015.

Portal UERJ – Acessos do exterior  (jun 2011 - jun 2015)

Fonte: Google Analytics, 2015.

O desenvolvimento das atividades dessa área considera que o ambiente online está cada vez 
mais presente no cotidiano das pessoas, em especial nos centos urbanos. Isso não impede, porém, 
a existência da situação de desequilíbrio na circulação e no compartilhamento de dados e informa-
ções nas regiões do mundo “em desenvolvimento”. Nesses países ou em lugares de um mesmo país 
– caso do Brasil com sua dimensão continental –, o acesso à energia elétrica, por exemplo, pode 
ser escasso ou intermitente, o que impede o uso e a evolução plenos das redes de comunicação 
que tenham como base a telefonia celular, a internet em banda larga e sistemas digitais de rádio 
e televisão, até porque tecnologia e democracia nem sempre têm caminhado no mesmo passo. 

O fato é que os meios de comunicação digitais carregam consigo a possibilidade de democratizar 
o acesso à informação. Esta talvez tenha sido a proposta primordial do rádio – hoje de acesso univer-
sal, tanto no que diz respeito ao custo do receptor como no alcance das ondas eletromagnéticas –, 
hoje descaracterizada pelo uso excessivamente comercial de um meio democrático por natureza. A 
esse modelo comercial se contrapõe o modelo de serviço público, de interesse público. Foi nesse con-
texto que se desenvolveu a comunicação institucional atual da UERJ via internet, com informações 
e referências inseridas e divulgadas no portal institucional, em www.uerj.br.

Já o atendimento às solicitações da imprensa é distribuído em etapas. Depois de o jornalista 
entrar em contato com a Comuns informando o assunto da matéria e o especialista que procura, 
a equipe realiza uma busca no cadastro de referência institucional-acadêmica para localizar um 
professor ou pesquisador que possa atender à solicitação. Com o consentimento e a autorização 
desse especialista, a equipe entra em contato com o jornalista. Todos esses procedimentos são 
relatados em uma espécie de “diário de bordo”, um caderno no qual constam todos os pedidos 
de entrevistas que chegam à Comuns. Ao fi nal de cada mês (e de cada ano) foi possível contabi-
lizar o número de solicitações de entrevistas concedidas, publicadas em impressos ou veiculadas 
em emissoras de rádio e de televisão, permitindo gerar um relatório quantitativo e qualitativo 
(por assunto) de gerenciamento estratégico da informação.

Atendimento à imprensa (abr 2010 - jun 2015)

Fonte: Assessoria de Imprensa/Comuns, 2015.

O monitoramento das entrevistas concedidas pelos especialistas da UERJ tem sido realizado 
diariamente por clipagem de empresa terceirizada, acompanhada pela equipe da assessoria de im-
prensa, que insere as matérias no Portal (área Clipping Institucional). O trabalho de divulgação de 
pautas possíveis aos jornalistas abrange a sugestão de matérias sobre temas de pesquisas concluídas 
ou em desenvolvimento e eventos, sempre com o intuito de divulgar atividades desenvolvidas pela 
Universidade. A equipe de assessoria de imprensa apura informações, produz releases e os envia aos 
meios de comunicação pertinentes. Quando há interesse sobre a pauta, a equipe da Comuns faz a 
intermediação entre o repórter e o entrevistado. No monitoramento do clipping, verifi ca-se uma 
variação permanente e próxima no que se refere a jornais impressos e o crescimento da cobertura 
online, com redução da participação de rádio e televisão. 

Entre abril de 2010 e junho de 2015, a UERJ foi tema de notícias (considerando aquelas 
incluídas no clipping institucional, em http://www.xclipping.com.br/uerj/) em 6.179 matérias de 
meios impressos (preponderantemente jornais); 2.662 matérias de meios digitais (portais de notí-
cias ou versões online de meios de comunicação – cabendo aqui o registro da ausência no sistema 
da clipagem correspondente nos anos de 2011 e 2012); 1.090 matérias divulgadas por emissoras de 
televisão (principalmente canais de TV aberta, mas também em programas jornalísticos de emisso-
ras de TV por assinatura); e 866 matérias divulgadas via emissoras de rádio (principalmente locais).
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Clipping Institucional (abr2010 - jun2015)

** Clipping online: sem referências no sistema em 2011 e 2012
Fonte: Assessoria de Imprensa/Comuns, 2015

Tanto em relação ao clipping de notícias como na relação de atendimento a solicitações de 
jornalistas, as áreas que apareceram com maior frequência no período correspondente a abril 
de 2010 a junho de 2015 foram: 1) Educação (UERJ principalmente, mas também assuntos 
variados como ‘internet na escola’, ‘papel da universidade’, ‘tecnologia no ensino’ e ‘formação de 
professores’); 2) Cidade (‘transporte público’, ‘UPPs’, ‘revitalização da zona portuária’, ‘violência 
urbana’); 3) Meio Ambiente/Ciência e Tecnologia (‘desastres naturais’, ‘coleta seletiva’, ‘segurança 
da informação’, ‘energia eólica’, ‘redes sociais’, ‘despoluição da Baía de Guanabara’); 4) Saúde 
(‘dengue’, ‘alimentação saudável’, ‘saúde na terceira idade’; ‘gripe suína’); 5) Esportes (‘Olimpíadas 
2016, ‘Copa do Mundo de Futebol 2014’,  ‘doping’, legado da Copa no Brasil’).

D) CONTROLE JURÍDICO E AUTONOMIA
Quando do início da atual gestão da Procuradoria Geral da UERJ, em 2008, à época ainda 

denominada Diretoria Jurídica (DIJUR), foi nomeado como diretor jurídico Mauricio Jorge 
Pereira da Mota, docente da Faculdade de Direito. Sucedeu ao Prof. Maurício, o Procurador 
Leonardo Rocha de Almeida.

Em fevereiro de 2009, o AEDA nº 05/2009, reafi rmou a independência técnica do órgão 
jurídico da UERJ para a defesa da Instituição, declarando a inexistência de convênio com a Procu-
radoria Geral do Estado, fato este que até hoje confunde os órgãos do Judiciário, pois a UERJ é a 
única entidade fundacional do estado a possuir e exercer, de fato, a representação judicial própria.
Vale transcrever o principal aspecto daquele ato:

“Ratifi car que os serviços de representação judicial da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro - UERJ compete aos servidores públicos integrantes do seu quadro próprio de 
pessoal, aprovados para o cargo de Advogados Públicos por meio de concurso de provas e 
títulos na forma do art. 37, II da Constituição da República e art. 77, II da Constituição 
do Estado do Rio de Janeiro, lotados na Diretoria Jurídica da UERJ.”

No período da gestão, algumas conquistas e atividades merecem ser destacadas:

• Consolidação de todas as demandas tributárias e obtenção da Certidão Positiva com efei-
tos de Negativa da Receita Federal do Brasil, em cooperação com a Superintendência de 
Recursos Humanos.

• Implantação da Certifi cação Digital e realização de peticionamento eletrônico por todas as 
especializadas de contencioso judicial.

• Estruturação das demandas em que esteja envolvido o Ministério Público em uma só espe-
cializada, com maior aproveitamento das defesas.

• Extinção das contratações temporárias na UERJ, com a assistência ao Gabinete do Reitor 
para a elaboração dos atos normativos.

• Presença da Procuradoria nos Conselhos Superiores, quando solicitado.

• Realização do evento  comemorativo  dos  25  anos  da  Procuradoria Geral da UERJ, com 
a presença do Ministro do STF Luiz Fux e da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro, desembargadora Leila Mariano.

• Consolidação das rotinas administrativas internas.

• Defesas administrativas e judiciais que proporcionaram relevante economia aos cofres públicos.

• Aumento em mais de 200% do número de expedientes administrativos analisados.

• Visitação aos Campi Regionais

• Inspeção de todo o acervo de processos judiciais e aquisição de  novo arquivo deslizante.

As competências e atividades da Procuradoria da UERJ foram subdivididas em Procurado-
rias por fi nalidade jurídica:

A Procuradoria Administrativa é responsável pela realização da análise jurídica dos proces-
sos de licitação, contratação direta de elaboração de convênios, termo e acordo de cooperação, 
bem como quaisquer outros tipos de acordo instaurados pela Universidade.

A Procuradoria de Serviços Universitários tem atuação em matérias de cunho educa-
cional, acadêmico e universitário; em exame e parecer em consultas administrativas de fun-
cionários, professores e alunos relacionados a assuntos acadêmicos, exame vestibular, provas e 
concursos diversos, incluindo o CAp (Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira), 
exame de recursos a eles relacionados e emissão de diplomas e em exame de editais de concursos 
de professores e técnicos administrativos relacionados ao ensino. Atua na espera judicial em 
feitos de toda espécie pertinentes ao ensino universitário e do CAp afetos a concursos e cursos 
diversos e inscrição de alunos. Examina e dá parecer de legislação referente ao ensino superior e 
questões de natureza administrativa.

A Procuradoria de Assuntos de Pessoal é encarregada de analisar consultas administrativas 
relativas a direitos e deveres de servidores públicos sob qualquer regime jurídico, bem como 
atribuição judicial em demandas que envolvam questões trabalhistas e/ou estatutárias.

A Procuradoria de Contencioso Geral é responsável pela assessoria jurídica relacionada 
ao patrimônio da Universidade e pelas ações judiciais que envolvem herança jacente, questões 
patrimoniais e ações de responsabilidade civil, incluindo as relacionadas ao Hospital Universi-
tário Pedro Ernesto.

A Procuradoria de Juizados Especiais da Fazenda Pública é responsável pela condução 
dos processos judiciais que seguem o procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,  
de menor complexidade fi nanceira, buscando a integração e uniformização de entendimento 
com as demais procuradorias e órgãos administrativos da Universidade, adotado exclusivamen-
te o processo eletrônico.

A Procuradoria de Assuntos Disciplinares tem o dever de ofi ciar consultivamente nos pro-
cessos administrativos que envolvam possível prática de infração disciplinar, assim considerada 
a falta que atente contra as normas estatutárias e os mandamentos universitários pertinentes à 
atuação dos servidores públicos da UERJ.

Exerce o controle da legalidade dos processos de sindicância em razão de eventual falta dis-
ciplinar, manifestando-se através de pareceres.

Orienta os diversos componentes organizacionais da Universidade a respeito dos deveres 
dos servidores públicos, sua responsabilidade funcional e o adequado procedimento em caso 
apuração de faltas funcionais.

Sugere a aplicação de penalidades ou o arquivamento das sindicâncias administrativas que 
envolvam condutas funcionais dos servidores estatutários da UERJ.

Sugere ao Magnífi co Reitor, desde que aprovada pelo Procurador-Geral da UERJ, a instau-
ração de inquérito administrativo em face de servidor estatutário da Universidade.

A Procuradoria de Apoio Jurídico à Administração Central é responsável pela análise e 
aprovação de todos os contratos administrativos e editais de licitação da Universidade, inclusive 
do Hospital Universitário Pedro Ernesto, além de efetuar respostas às consultas da Diretoria de 
Administração Financeira. Também atua na liberação de processos de importação e contrata-
ções diretas por dispensa ou inexigibilidade de licitação.

A Procuradoria de Recursos Humanos é a responsável pela análise das situações funcionais 
dos servidores técnico-administrativos e professores da Universidade, especialmente no tocante 
às questões de acumulação de cargos, dedicação exclusiva, direitos previdenciários, reenquadra-
mento, processos de progressão na carreira etc.

A nossa Reitoria conquistou um passo importante na afi rmação da Autono-
mia Universitária. No Artigo 21 da Lei Estadual 6701/2014 fi cou consoli-
dada a existência de uma Procuradoria autônoma para a UERJ. Somente as 
universidades estaduais de São Paulo têm o mesmo que a nossa Universidade.

Antes o parecer dos advogados da UERJ exigia parecer defi nitivo da Procu-
radoria Geral do Estado que, assoberbada pelos inúmeros pareceres que conferia, 
respondia à UERJ em um intervalo de tempo signifi cativo.

Os pareceres emitidos pela Procuradoria da UERJ são defi nitivos. Não os 
encaminhamos mais à Procuradoria Geral do Estado, o que não signifi ca que 
deixamos de nos aconselhar com os excelentes Procuradores do Estado do Rio de 
Janeiro.

A diferença substantiva é que uma Procuradoria autônoma permite, na ela-
boração de seus pareceres, que uma instituição complexa como uma Universi-
dade possa ser escutada.

Prof. Ricardo Vieiralves

UMA QUESTÃO DE AUTONOMIA 
UNIVERSITÁRIA
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7. DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO
No início da nossa Reitoria, o Prof. João Regazzi Gerk, Vice-Reitor entre 1988 e 1992, 

que atualmente exerce função importante na Secretaria de Ciência e Tecnologia, propôs a 
transformação da Coordenadoria dos Campi Regionais em uma Coordenadoria de Estudos 
Estratégicos e Desenvolvimento.

A proposta apresentada pelo Professor Regazzi não era uma mudança de nomenclatura 
e de objetivos. O que o ele propunha era introduzir na UERJ uma mudança de cultura 
institucional. A universidade brasileira foi constituída por um somatório (não integrado) de 
faculdades e institutos pré-existentes e assim também foi com a UERJ. Esta forma de nos 
constituirmos criou uma cultura institucional de territórios fortemente delimitados. As es-
truturas matriciais e que atravessam os “territórios” estabelecidos (em geral com um órgão 
dirigente) são poucas na universidade brasileira e também na UERJ.

O que o Professor Regazzi propôs foi a criação de uma estrutura matricial que, preocupada 
com o futuro de nossa Universidade, “invadisse” os territórios constituídos e gerasse a capaci-
dade sinérgica de pensar e apresentar estratégias e desenvolvimento, envolvendo e convidando 
vários atores e agentes administrativos.

Necessariamente, por conta da cultura de nossa Instituição, isso geraria tensões e por conta da 
desterritorialização que promoveria poderia gerar novos desafi os e problemas para nossa Instituição.

Resolvi aceitar o desafi o proposto por Regazzi. Criei a Coordenadoria de Estudos Estratégicos 
e Desenvolvimento (CEED) e extingui a Coordenadoria dos Campi Regionais. Em um primeiro 
momento o Prof. Regazzi dirigiu a CEED (saiu para exercer função importante na SECT) e, com sua 
saída, assumiu a Profª. Tatiane Alves Batista.  
Prof. Ricardo Vieiralves

Algumas ações elaboradas para o futuro
“Existe um único lugar onde o ontem e o hoje se encontram e se reconhecem e se abraçam, 
e esse lugar é o amanhã” ( Eduardo Galeano, em “Espelhos”)

A CEED, dirigida pela Profª. Tatiane Alves Batista, promoveu ações para o desenvolvimento 
estratégico da UERJ em várias áreas. Não sendo um órgão executivo, mas de articulação matricial, 
teve importância decisiva para a tomada de decisões e no estabelecimento de novos caminhos.

As ações da UERJ são desenvolvidas em ato complexo por vários atores e órgãos. As Sub- 
Reitorias que coordenam as atividades-fi m; as Unidades Acadêmicas (pesquisadores e grupos de 
pesquisa em autonomia) órgãos de infraestrutura e outros agentes. Seus contornos são orienta-
dos por uma visão segundo a qual a UERJ deve se afi rmar como uma Instituição pública de re-
ferência internacional na formação de profi ssionais e pesquisadores, promovendo a democracia, 
a cidadania, os direitos humanos, a justiça social e a ética ambiental para, através do formato de 
multicampi, contribuir para a utilização pública da ciência.

a) Criação de novos cursos de Farmácia e Biotecnologia do Instituto de Biologia em Resende.
Em 2014, a CEED estimulou a criação de um grupo de trabalho composto de professores 

de vários institutos da UERJ e da Sub-Reitoria de Graduação e produziu um projeto de implan-
tação dos cursos de graduação em Farmácia e Biotecnologia no campus Regional de Resende. 
Entre outros pontos, o documento contempla justifi cativas pela opção da região do Médio 
Paraíba (em especial os municípios de Resende e Porto Real) e pelos setores farmacêutico e de 
biotecnologia, com dados sobre o Parque Industrial de Resende e os investimentos realizados 
em medicamentos no Brasil e no mundo.

Concluiu-se no documento fi nal que cabe a Resende um papel fundamental no desenvol-
vimento biotecnológico do estado do Rio de Janeiro. Os benefícios que uma universidade pode 
trazer para uma região – o chamado spill-over ou efeito transbordamento — estão consagrados 
em diversos estudos econômicos e, no caso da biotecnologia, as razões são incontestes. Con-
forme dados apresentados, os investimentos em biotecnologia no Brasil estão muito aquém 
de atingir seu verdadeiro potencial. E isto compromete seriamente a soberania do nosso País.

Portanto, o “desafi o Resende” consiste na construção do núcleo dessa estrutura de coopera-
ção e interação entre empresas e universidades da área de biofármacos, na captação de recursos 
para fomento de pesquisas e na geração de resultados para a região do Médio Paraíba e para 
todo o estado do Rio de Janeiro.

Defi niu-se como linhas de ações a inovação nos currículos com  disciplinas como: Gestão 
em Tecnologia; Bioética; Regulamentação; Planejamento e Produção de Fármacos; Propriedade   
Intelectual; Patentes em Biotecnologia; Empreendedorismo.

O impacto esperado com a criação dos cursos de Farmácia e Biotecnologia é a absorção subs-
tancial dos egressos pelas empresas dos respectivos ramos, já estabelecidas no mercado e na região 
do Médio Paraíba e com as quais a UERJ planeja fi rmar protocolos de cooperação técnica.

Mais que isso, espera-se atrair novas empresas do setor para a região e que outros, cursos de 
outras universidades do Médio Paraíba, também incrementem o network disparado pelos cursos 
de Farmácia e Biotecnologia no campus de Resende, promovendo o spill-over do Médio Paraíba.

Espera-se inovação, transferência de tecnologia, aumento de produtividade, novos postos de tra-
balho e crescimento da economia pretende-se não só do município, mas também da região. Além 
disso, com os cursos da área de saúde, atender as demandas desta natureza nos municípios do Médio 
Paraíba. O ementário dos cursos foram construídos sob a liderança da Profª. Marcia Cristina Paes.

A implementação dos cursos tem um custo estimado de R$ 9 milhões para instalações 
físicas, R$ 19 milhões em equipamentos e R$ 6 milhões em pessoal/ano.

A grave crise fi scal que atravessa o estado do Rio e o Brasil impediram a implementação 
do projeto de criação desses cursos. A função da CEED é estimular o futuro e para isso temos 
“pronto” um projeto de alto impacto para ser implementado pela UERJ.

b) Reintegração regional e projeto de criação do laboratório digital — Serra Criativa
A CEED foi convidada pela Sub reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, Profª Mônica Heil-

bron, para acompanhar o processo de estudos e planejamento da expansão do campus da UERJ 
em Nova Friburgo. A  iniciativa  foi provocada, dentre outras razões, por uma solicitação da 
ALERJ, através do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, uma 
vez que o mesmo buscava o apoio da UERJ no desenvolvimento do setor da economia criativa 
no estado, particularmente em Nova Friburgo.

Foi realizada uma série de encontros envolvendo a direção do IPRJ, sua incubadora de em-
presas e seus pesquisadores líderes e setores da administração considerados estratégicos para esse 
projeto (como o Núcleo de Inovação da UERJ e o Centro de Tecnologia e Ciências). 

O Instituto Serra Criativa — ISEC, organização não governamental da região serrana focada 
no desenvolvimento do selo Serra Criativa, também participou desses encontros.

Como resultado desse trabalho iniciado em 2014 fi cou estabelecido um conjunto de ações 
sob a liderança do IPRJ na região serrana, muitas das quais em desenvolvimento: criar ambiente 
de prospecção da UERJ na região serrana considerando as demandas e as vocações regionais; faci-
litar e desenvolver a interlocução da academia e do conhecimento produzido com o setor produ-
tivo visando favorecer sinergia para inovação e para ambientes de desenvolvimento tecnológico, 
aumentando a capacidade competitiva da região; identifi car áreas estratégicas para formação, 
capacitação e pesquisa aderentes às necessidades da região serrana, reatualizando as pautas da 
pesquisa acadêmica e prestação de serviços de alto impacto na região; apresentar o potencial da 
UERJ para o   fortalecimento   da    Indústria    Criativa,    conforme    demanda    da Região. O 
grupo estabeleceu como perspectiva a criação de um Laboratório DigitaL de uso compartilhado 
para dar viabilidade ao crescimento do setor da economia criativa na Região Serrana.

O Grupo de Trabalho também propôs a criação de um Observatório de Turismo a ser 
desenvolvido em parceria com o Laboratório Digital, que seria capaz de gerar indicadores e 
informações sobre a região, inclusive de suas características culturais e artesanais, ampliando 
fortemente o turismo. Essa perspectiva se articularia com outra mais antiga, de criação da Mar-
ca “Tecnopolis” ou “TecnoSerra” ligada à UERJ, voltada para acreditação e certifi cação de pro-
dutos ligados a esse arranjo econômico-social. Outro dado importante é a existência de um 
mapeamento inicial do ISEC em parceria com o SESI, identifi cando um banco de dados de 400 
pessoas interessadas em se capacitar na área da economia criativa na região.

Programa de apoio e incentivo à performance de atletas de alto 
rendimento - Proatleta

O Programa de Apoio e Incentivo à Performance de Atletas de Alto Rendimento - PROATLETA 
visa implementar um conjunto de ações voltadas ao desenvolvimento da cultura de atendimento ao 
atleta de alto desempenho, atuando nos três eixos acadêmicos (extensão, ensino e pesquisa) a fi m de 
promover a melhora do desempenho atlético. O Programa articula os seguintes laboratórios: Nutri-
ção Esportiva; Odontologia Esportiva; Psicologia Esportiva; Análise de Performance; Biomecânica e 
Controle Motor; Fisioterapia Esportiva; Ortopedia; Gestão e Atenção Social do Esporte.

8. INFORMÁTICA
A Diretoria de Informática (Dinfo/UERJ) passou a adotar, a partir de setembro de 

2012, uma estratégia que denominamos “portas abertas”. Para a implantação desta estraté-
gia algumas mudanças foram necessárias:

• Instalamos uma segunda porta com acesso restrito para manter a segurança e a integridade dos 
equipamentos e das informações sob a guarda da Dinfo, mantendo a primeira porta aberta para 
que as pessoas possam entrar sem a necessidade do atendimento frio e impessoal de um interfone;

• Criamos um balcão de recepção unifi cado ao help desk para o atendimento das pessoas que 
procuram a Dinfo em busca de informação, de serviço ou simplesmente para a entrega de 
algum documento;

• Instituímos o compromisso interno de responder a todas as solicitações que são encaminha-
das, seja por email, por telefone, por memorando ou por processo;

• Mudamos a forma de responder às solicitações, procurando utilizar maior clareza nas res-
postas, justifi cando as especifi cações e recomendações;
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• Cada sala da Dinfo ganhou uma placa de identifi cação facilitando o acesso;

• Incentivamos os nossos colaboradores a serem receptivos com quem procura o setor trazen-
do problemas, dúvidas, ideias, críticas ou sugestões;

• Elaboramos e publicamos algumas ordens de serviço a fi m de organizar, orientar, esclarecer, 
normatizar e padronizar alguns serviços da área de tecnologia da informação, facilitando a 
integração e a colaboração entre os diversos componentes organizacionais da UERJ;

• Instituímos o lançamento de informativos com o objetivo de orientar e esclarecer algum 
assunto de tecnologia da informação.

Estes foram os primeiros passos para a implantação de mudanças mais profundas em relação 
à tecnologia da informação na UERJ. Ao longo destes três anos realizamos projetos, alguns 
estagnados há muito tempo, construímos parcerias e ajudamos no crescimento institucional. 
Pretendemos (com a colaboração e com o apoio dos demais componentes organizacionais) con-
solidar e, se necessário, ajustar o alvo em relação à tecnologia da informação na UERJ.

Diretora de Informática
Profª Lúcia Oliveira

Entre 2008 e 2010 a Dinfo foi dirigida por Juan Iglesias. As principais realizações desse 
período foram as que se seguem.

A) SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Após estudos de viabilidade e produtividade, optou-se por adotar o JCompany (framework 

do Java) para o desenvolvimento dos novos sistemas corporativos. Para que isso fosse possível 
realizou-se um treinamento composto de dois módulos de 160 horas.

Sistema de Extensão – SIEXT
Sistema gerenciado pelo Depto. de Extensão, que controla os projetos, os eventos e os cursos 

de extensão da Universidade. Foi desenvolvido pela Dinfo em 2008/2009 e entrou em pro-
dução em novembro de 2009. Através dele os professores cadastram pela web as informações 
relacionadas aos seus projetos.Foi desenvolvido utilizando o framework JCompany.

Sistema de Bolsa Permanência
Esse sistema é o responsável pelo controle das Bolsas Permanência para os alunos cotistas. O 

sistema é gerenciado pela Coordenadoria de Articulação e Iniciação Acadêmicas - CAIAC/SR-1 
e foi implantado em setembro de 2009. A folha de pagamento dos bolsistas passou a ser ali-
mentada e gerada através desse sistema. Foi desenvolvido utilizando o Framework JCompany.

Servidor Online — SOL
Foram implementados, e está pronta para a utilização, a primeira versão desse sistema. 

Através dele os servidores técnico-administrativos e docentes poderão consultar vários da-
dos relacionados à sua vida funcional. O sistema permite que o usuário visualize dados 
pessoais, documentação, habilitações, matrículas, dados funcionais, dependentes, frequên-
cia, férias, averbações, concessões, históricos de ocupação de cargos em comissão e funções 
gratifi cadas, perfi s, unidades e apuração de tempo de serviço. Foi desenvolvido utilizando 
o Framework JCompany.

Projeto Business Intelligence
Contratação da empresa W5 Solutions para o desenvolvimento de um software cujo objeti-

vo é gerar dados, informações e indicadores para avaliação institucional.

CT-INFRA – Rede de Dados
Esse projeto, fomentado com verba Finep em 2007, tem como objetivo a implantação, 

modernização e recuperação da infraestrutura física e lógica da rede de dados da Universidade. 
Foram realizadas as instalações das fi bras e do cabeamento vertical.

INFOVIA
Conseguimos a inclusão da UERJ no Projeto INFOVIA 1 e posteriormente no Projeto 

INFOVIA 2. Realizado através de um convênio entre a UERJ, o PRODERJ e a Oi/Telemar, 
refere-se à ampliação e aumento da velocidade de banda dos circuitos de dados que interligam 
as unidades externas ao campus Maracanã.

Aquisição do Novo Sistema de Armazenamento (Storage)
Através de um projeto fomentado com verba Finep em 2007 realizamos a aquisição de duas 

storages (sistema de armazenamento) para o armazenamento dos dados institucionais.

ICPEdu
Conseguimos, junto à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa — RNP a inclusão da UERJ 

no Projeto  ICPEdu - Infraestrutura de Chaves Públicas para Ensino e Pesquisa, que tem 
como objetivo a implantação de uma infraestrutura de criação de certifi cados digitais e chaves 
de segurança aplicados em autenticação, assinatura digital e sigilo, dentro do ambiente das Ins-
tituições Federais de Ensino Superior (IFES), Unidades de Pesquisa (UPs) e demais instituições 
de ensino.

Segurança
Obtenção e preparação da sala de contingência no Bloco E e instalação de câmeras de segu-

rança nas dependências da Dinfo.
Entre 2011 e 2012 a Dinfo foi dirigida pelo Prof. Gerson Pech. As principais realizações 

desse período estão listadas a seguir.

SAG
Em 2011 foram realizadas diversas melhorias no Sistema Acadêmico de Graduação:

• Fio (Formulário de Inscrição em Disciplinas) Fora do Prazo: alteração para permitir 
a inscrição de alunos ingressantes no período letivo corrente segundo o tipo de ingresso;

• Relatório Pontuação de Aluno na Turma: ajuste para mostrar as turmas que não recebe-
ram solicitação de inscrição;

• Relatório Ocupação da Turma: ajuste também para mostrar as turmas que não receberam 
solicitação de inscrição;

• Seleção de Aluno no Módulo ID: alteração da tela de seleção de aluno por outra mais mo-
derna, similar a usada nos módulos Relatório e Controle Acadêmico. Utilizada por todas as 
funções do módulo que exigem seleção de aluno;

• Mensagem de Aluno no Módulo ID: alteração da tela de mensagens para mostrar, au-
tomaticamente, mensagens relativas aos diversos eventos de inscrição programados para o 
período e que não tenham sido fi nalizados.

• Histórico Escolar / Boletim Acadêmico 1: lançamento da nova versão desses documen-
tos. As versões antigas serão mantidas provisoriamente.

• HE / BA 2: na versão antiga, acerto na observação individual do aluno para que o produto 
apenas mostre as observações relativas à última versão do aluno, desprezando observações 
das versões eliminadas por mudança de versão ou transferência interna. Demanda gerada 
por e-mail de 05/03/2010, enviado por Luiz Vicente, do DAA;

• HE / BA 3: alteração na formação do código da disciplina para considerar a regra defi nida 
para disciplinas do CEDERJ quando oferecidas por outras instituições;

• HE / BA 4: alteração no tamanho do espaço de nacionalidade e naturalidade para permitir 
nomes mais compridos, como República Democrática do Congo;

• HE / BA 5: ajuste no rodapé nos nomes relacionados aos tipos de atividades. Para o curso 
de Turismo aparecerá Atividades Complementares e para o curso de Geografi a (FEBF) 
Atividades Acadêmico-Culturais Complementares;

• HE / BA 6: ajuste na observação para uma versão curricular, para que saia somente a obser-
vação da última versão do aluno;

• HE / BA 7: na versão antiga, ajuste na observação para que saia as informações relativas ao ENADE;

• Conclusão em Lote: acerto na rotina para que o sistema ignore a ramifi cação cancelada no 
momento de verifi car os possíveis concluintes.

• Ficha de Registro de Diploma: alteração para considerar a habilitação ofi cial, colocando 
automaticamente o texto “vide observação” quando a descrição da habilitação for maior do 
que 80 caracteres e a descrição ofi cial no espaço destinado a observações.

• Processo Sub Judice: ajuste para permitir a nova numeração de processo sub judice;

• Matrícula de Aluno 1: ajuste para permitir indicar o subtipo de ingresso por Aproveita-
mento de Estudos: por Aproveitamento Tradicional ou Permanência de Vínculo. Quando 
por Permanência de Vínculo o último dígito da matrícula assume o valor oito;

• Matrícula de Aluno 2: ajuste para permitir a nova numeração de processo sub judice;

• Alterar Tipo de Ingresso: ajuste para considerar a permanência de vínculo;

• Vida Acadêmica: ajuste para informar matrícula inválida;

• Transferência Interna: ajuste para permitir a transferência de aluno de curso anual para 
curso semestral.

• HE / BA 2: ajuste para mostrar a informação de eletivas somente se o currículo exigir esse 
tipo de requisito ou constar informação de eletiva cursada em seu histórico;

• Exclusão de Matrícula: ajuste para considerar a estrutura de alunos com defi ciência;
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• Cadastro de Turma 1: alteração na função sobre a estrutura de departamento, disciplina e turma 
para construir a árvore do produto de Cadastro de Turma para otimizar a performance;

• Histórico de Docente por Turma: novo relatório mostra quando um docente foi alocado 
ou retirado de turma;

• Histórico de Docente por Horário: novo relatório mostra quando um docente foi alocado 
ou retirado de cada horário de cada turma;

Outros sistemas aprimorados:

1) Aluno Online;

2) CETREINA

3) Censo Educacional

4) Sistema de Extensão

5) Sistema Bolsas Permanência

6) Sistema de Fiscalização de Concursos

7) Sistema de Diplomação

8) Sistema de Importação

9) Sistema de Protocolo

10) Sistema de Pagamentos dos Contratados (SISP) 

11) Sistema de Administração de Bens Móveis (SABM)

12) Servidor Online (SOL)

13) Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos (SGRH)

14) Sistema de Estacionamento

Ampliação de hardware e software dos servidores

• Elaboração do projeto, aquisição e implantação de servidores e dispositivos para expansão 
da storage. Através desse projeto, elaborado pela Dinfo, conseguimos adquirir servidores 
com tecnologia mais atual e, também, ampliar a capacidade de armazenamento de dados;

• Elaboração de projeto e aquisição do Sybase Adaptive Server Enterprise 15.5 para Produção 
e do Sybase Adaptive Server Small Business 15.5 para Homologação, mantendo o Syba-
se Adaptive Server Small Business 15.5 atual para Desenvolvimento. Esse projeto também 
inclui treinamento nessa nova plataforma. Com a aquisição retomamos completamente a 
atualização do Banco de Dados institucional, que estava há oito anos sem atualização;

• Instalamos e confi guramos um novo servidor para os serviços web. Com isso, o portal da 
Universidade e os sites de todas as unidades estão funcionando em ambiente mais atuali-
zado e seguro;

De 2012  a 2015 a Dinfo foi dirigida por Lúcia Oliveira. As principais realizações desse 
período foram:

B) PROJETO DE REDE (FINEP)
Esse projeto, fomentado com verba Finep em 2007, tem como objetivo a implantação, 

modernização e recuperação da infraestrutura física e lógica da rede de dados da Universidade. 
Ao longo desses anos foram realizadas várias etapas, como a instalação das fi bras em todo o Pavi-
lhão João Lira Filho e dos racks onde serão colocados os equipamentos de distribuição da rede. 
Instalamos mais de 100 novos equipamentos com recursos de gerenciamento e monitoramento 
das redes e velocidade de transmissão na ordem de GB (Capela Ecumênica, Bloco A e parcial-
mente os Blocos B, E, FA2, FB1, FB2, FC2, FD1 e FD2 . Após a confi guração e instalação dos 
equipamentos foi necessário realizar a migração das redes locais do antigo equipamento para o 
novo equipamento. 

C) PROJETO ICPEDU - INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS PARA ENSINO E PESQUISA 
(CERTIFICAÇÃO)

O projeto ICPEdu tem como objetivo a implantação de uma infraestrutura de criação de 
certifi cados digitais e chaves de segurança, aplicados em autenticação, assinatura digital e sigilo, 
dentro do ambiente das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), Unidades de Pesquisa 
(UPs) e demais instituições de ensino. A utilização de certifi cados digitais confere credibilidade 
aos serviços e processos administrativos, além de ganhar em efi ciência, economizando tempo e 
recursos fi nanceiros e garantindo a identidade do portador de documentos eletrônicos específi -
cos utilizados nesses processos.

D) PROJETO CAFE
A Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) é uma federação de identidade que reúne ins-

tituições de ensino e pesquisa brasileiras. Através da CAFe um usuário mantém todas as suas 
informações na instituição de origem e pode acessar serviços oferecidos pelas instituições.

Com a adesão da UERJ à CAFe foi estabelecida uma relação de confi ança com as outras 
instituições participantes da Federação, de modo que integrantes da UERJ podem acessar in-
formações e utilizar serviços destas, mediante o uso de uma conta (login) e senha únicos, sem a 
necessidade de replicação dos seus dados em cada instituição participante.

As instituições pertencentes à CAFe podem atuar como provedoras de identidade (IdP) e 
como provedoras de serviço (SP). A RNP é responsável pela gestão do serviço e por manter o 
repositório centralizado com dados sobre integrantes da federação.

E) PROJETO REDECOMEP – REDE COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA
RedeCOMEP é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), coordenada 

pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que tem como objetivo implementar redes 
de alta velocidade nas regiões metropolitanas do país servidas pelos Pontos de Presença (PoPs) 
do backbone da RNP. O projeto RedeCOMEP surgem para complementar em nível metro-
politano a nova infraestrutura nacional óptica de alta capacidade para apoio à comunidade 
acadêmica.

O modelo adotado baseia-se na implantação de uma infraestrutura própria de fi bras ópticas voltada 
para as instituições de pesquisa e educação superior e na formação de consórcios entre as instituições 
participantes. A utilização de fi bras ópticas dedicadas proporciona uma economia signifi cativa nos cus-
tos com a infraestrutura de acesso à internet, possibilidade de ampliação da capacidade de transferência 
de informações sem limites e melhor qualidade em relação aos serviços atualmente contratados. 

A UERJ é um Ponto de Presença dessa rede, ou seja, é um ponto onde outras redes se ligam à rede 
dorsal (backbone) da RNP. Atualmente esta rede já está disponível para a UERJ em 1Giga bps, com 
a previsão de migração para 10 Giga bps em 2015. Podemos observar a progressão das velocidades 
do enlace externo da UERJ nos últimos sete anos: 34 Mbps, 100 Mbps, 210 Mps e fi nalmente 1 
Gbps – com a entrada no backbone da RedeCOMEP. Atualmente a UERJ conta com dois links 
externos para comunicação com a Internet: o “antigo” de 210 Mbps fornecido pela Oi/Telemar, que 
é o link de contingência e o outro é o enlace principal cuja velocidade é de 1 Giga bps.

Neste contexto a UERJ, além de ser PoP (ponto de presença para várias instituições), tem 
um link próprio que ligará o campus Maracanã a alguns dos seus campi espalhados na cidade do 
Rio de Janeiro, propiciando que todo o tráfego dos campi contemplados cheguem à UERJ na 
velocidade de 1 Giga bps. Estão contemplados apenas os campi próximos aos locais por onde 
passa o anel da rede RedeCOMEP.

Os equipamentos necessários para a habilitação do referido link foram disponibilizados para 
a Policlínica Piquet Carneiro - PPC, Hospital Universitário Pedro Ernesto _HUPE e Prédio 
Fonseca Teles. O link já foi habilitado entre o campus Maracanã e PPC e o campus Maracanã 
e HUPE. No prédio Fonseca Teles, estamos aguardando a realização de obras para adequação 
física do local de distribuição para instalar o equipamento. 

F) PROJETO ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE COMPUTADORES 
PARA PESQUISA

Esse projeto foi coordenado pelo pesquisador Alexandre Sztajnberg e contou com a cola-
boração de mais 12 professores das mais diversas Unidades Acadêmicas. Teve apoio da Faperj 
através no Edital nº 22/2013 - Programa Apoio à Implantação, Recuperação e Modernização da 
Infraestrutura para Pesquisa nas Universidades Estaduais do Rio de Janeiro (2013).

O desenvolvimento do projeto teve como objetivo a adequação e a modernização de equipa-
mentos e sistemas estratégicos, de missão crítica para o funcionamento da rede de computadores 
da UERJ e sua conexão à RedeRio em velocidade de Giga bps. Os equipamentos adquiridos tive-
ram papel importante na segurança, armazenamento e disponibilidade da rede institucional e sua 
conexão em alta velocidade de forma a dar suporte adequado às demandas de diversos projetos de 
pesquisa desenvolvidos na UERJ, com qualidade e segurança. Os equipamentos propostos permi-
tem atender as necessidades específi cas no uso dos recursos da rede interna, quando necessário, e 
permitem também o uso de toda a capacidade dos recursos da RedeCOMEP sem restrições.

G) PROJETO PESSOA UERJ 
Na UERJ os dados pessoais são tratados de forma descentralizada por cada sistema, não 

existindo uma unifi cação destes de forma a possibilitar a identifi cação dos diversos papéis que 
cada pessoa desempenha dentro da Instituição. Assim, surgiu a necessidade da criação do Proje-
to Pessoa UERJ, que será uma base de dados única para armazenamento dos dados pessoais de 
todos que participam da rotina da Universidade, promovendo a unifi cação dos dados, evitando 
a replicação e proporcionando o tratamento padronizado dos mesmos. Cada sistema de negócio 
poderá consultar e/ou atualizar esses dados por meio de WebService. 
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H) PROJETO HELP DESK ONLINE
O help desk é um serviço que consiste em resolver problemas de Tecnologia da Informação 

que ocorrem na rotina dos usuários que utilizam TI para desempenhar seus trabalhos. A Din-
fo disponibiliza este serviço desde 2002. O técnico em informática que atende no help desk 
pode resolver o problema ou tirar dúvidas durante esse telefonema ou abrir chamados, quando 
necessário. O atendimento de help desk resolve problemas menos complexos e é conhecido 
por “suporte de nível 1”. Alguns exemplos: usuários com problemas em sistemas operacionais, 
aplicativos, impressoras, e-mail, difi culdade para abrir arquivos, dúvidas de como fazer a insta-
lação de algum aplicativo etc. Casos mais complexos, que demandam especialidade de outros 
profi ssionais de TI e mais tempo para chegar a solução, são considerados de nível 2 ou de nível 
3 e demandam uma equipe para atendimento presencial.

Em 2014, após diversas pesquisas por novos softwares e um período de confi guração e ins-
talação, passamos a utilizar o GLPI Helpdesk, uma solução web Open-source completa para 
gestão de ativos e help desk. O mesmo gerencia todos os seus problemas de inventário de ativos/
hardwares e software e suporte ao usuário (help desk).

I) PROJETO ID ÚNICO
Este projeto tem por objetivo criar um único identifi cador e uma única senha para os servi-

ços de Tecnologia da Informação e Comunicação da UERJ. A ideia é que num mesmo portal 
ao se identifi car com o login e a senha do ID único já estejam disponíveis para utilização todas 
as aplicações UERJ e todos os serviços a que aquela pessoa está habilitada, de acordo com os 
diferentes papéis a que está associada (Projeto Pessoa). O objetivo do projeto é poupar os usuá-
rios das aplicações UERJ da obrigação de decorar diversos logins e senhas e otimizar a gerência 
dos dados de contato. Para obter o seu id único a pessoa deverá efetuar o cadastramento no 
endereço eletrônico www.id-unico.uerj.br.

J) PROJETO REDE WIFI UERJ
A Universidade já possui sua rede de internet cabeada, a Rede UERJ, que se estende por 

todos os campi da UERJ. Essa rede atende cerca de 7.500 estações de trabalho, oferecendo 
serviços e atendendo às demandas da comunidade acadêmica.

O Projeto Rede WIFI UERJ veio para ampliar a disponibilidade, a segurança e a praticidade 
desses serviços, sem abandonar a adequada utilização da rede internet em conformidade com 
os critérios estabelecidos pela Rede Rio de Computadores (Rede Rio). A rede sem fi o WIFI 
UERJ deve ser utilizada, exclusivamente, para complementar a rede cabeada, cujo propósito é 
permitir acesso à Rede UERJ e internet através de dispositivos móveis e também possibilitar o 
acesso à rede em áreas em que a implantação da infraestrutura para rede cabeada é tecnicamente 
inviável. No momento, a cobertura da rede WIFI UERJ está restrita ao campus Maracanã, mas 
estamos viabilizando a ampliação para os demais campi.

9. ESTRATÉGIA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
 Em 2012 foi criada a Superintendência de Saúde da UERJ (SUP-SAÚDE), um órgão de 

planejamento, normatização e incentivo às atividades das várias unidades do Complexo de Saú-
de da UERJ, vinculada diretamente à Reitoria. A Superintendência foi criada através do AEDA 
nº 004/REITORIA/2012, e tem a superintendência do Prof. Edmar José Alves dos Santos.

A SUP-SAÚDE tem no seu escopo todas as questões relativas à saúde que requerem a inte-
gração com o Centro Biomédico, e com os demais centros setoriais da Universidade. Dessa for-
ma, vem trabalhando com a Faculdade de Serviço Social, a Faculdade de Psicologia, o Instituto 
de Educação Física e Desportos e a Faculdade de Administração e Finanças.

Essa integração possibilitou ampliar a parceria com o Centro de Tecnologia e Ciências discu-
tindo a sua inserção no HUPE e na PPC, inicialmente através da Escola Superior de Desenho 
Industrial e da Faculdade de Engenharia, mas com possibilidade subsequente de integração 
com as demais unidades acadêmicas que o compõe.

Buscando a integração e a transparência, a Superintendência criou o site www.supsaude.
uerj.br. Além de divulgar informações sobre sua estrutura e fi nalidades, o site tem como objeti-
vo facilitar o acesso a informes referentes à área da saúde e possibilitar maior interação com os 
usuários dos diversos componentes organizacionais da Universidade.

A fi m de atingir seu objetivo principal, a Superintendência estabeleceu sua metodologia de 
trabalho e estratégias com base no desmembramento de suas atividades, de forma organizada 
e planejada, de modo a permitir a ação em frentes simultâneas de trabalho. Para a implantação 
dessas estratégias foram realizadas as seguintes ações:

• Desenvolvimento de projetos junto à SR-3 correlacionados com as boas práticas de 
“Segurança dos Pacientes” em todo o Complexo de Saúde, em consonância com o Pro-
grama Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), lançado em 01/04/2013 pelo Mi-
nistério da Saúde e ANVISA com a proposta de reduzir as ocorrências de incidentes 
nos serviços de saúde;

• Realização de cursos com foco na prevenção de erros em preparo e administração de me-
dicamentos de alta vigilância potencialmente perigosos, baseados também na Política de 
Segurança dos Pacientes;

• Criação de Curso de Especialização / MBA - Inovação na Gestão Pública  promovendo o 
aprimoramento contínuo dos profi ssionais envolvidos com a área da saúde;

• Início da implantação de Sistema Integrado de Gestão em Saúde, melhorando a qualidade da 
assistência, gestão, ensino e pesquisa;

• Articulação com as secretarias estadual e municipal de Saúde, onde nos reafi rmamos como 
parceiros fundamentais à estruturação e execução de políticas públicas. Dentre outros pro-
jetos, destacamos o diagnóstico, desenvolvimento e implantação do processo de ampliação 
da cobertura de atenção primária e do Laboratório Regional da Baixada Fluminense, em 
parceria com as secretarias municipais de Saúde, o CISBAF, o IMS e a FENF; a consolida-
ção e o aprimoramento do “Saúde do Homem”, “Câncer de Próstata” e CETAC;

• Realização de trabalho de “Dimensionamento de Pessoal” para cargos do complexo de 
saúde da UERJ com a participação direta das unidades, com estudo e planejamento de suas 
demandas, principalmente no que tange à necessidade de recursos humanos.

Dentre as ações realizadas, destacamos o “Seminário de Saúde”, em agosto de 2013, como 
marco inicial para a “defi nição” do complexo de saúde da UERJ na visão dos muitos profi ssio-
nais e instâncias envolvidas. A partir desse evento, entendida a problemática da Saúde na UERJ, 
a SUP-SAÚDE inicia sua atuação. 

Foram abordados vários temas em relação ao Complexo de Saúde e sua adequação ao plane-
jamento estratégico da UERJ e do seu papel no desenvolvimento  do Estado do Rio de Janeiro.

O tema geral do Seminário foi “A Superintendência de Saúde e o Planejamento Estratégico 
da UERJ”, sendo dividido em quatro subtemas para discussão em grupos: Visão de futuro do 
Complexo de Saúde da UERJ e sua Missão; A modernização do Complexo de Saúde da UERJ; 
Gestão do Cuidado; Bioética e os desafi os do Século XXI.

Defi nição das Necessidades de Recursos Humanos da Saúde
Dentro das atividades da SUP-SAÚDE, destacou-se o trabalho referente ao levantamento 

das necessidades de pessoal das unidades do Complexo de Saúde da Universidade.
Considerando a especifi cidade da demanda de pessoal na área, a SUP-SAÚDE, em parceria 

com a Superintendência de Recursos Humanos, passou a analisar e se manifestar sobre os diver-
sos pedidos de pessoal feito pelas unidades.

Foram abertos vários concursos visando melhor funcionamento e adequação do quadro de 
pessoal  da Universidade.

Para dimensionar a real necessidade de servidores para as unidades de saúde foram realizados 
estudos junto a setores do HUPE e da PPC, inclusive com entrevistas individualizadas com 
diversas chefi as a fi m de verifi car in loco, as condições físicas, o quantitativo de servidores e 
infraestrutura dos setores. 

Ressaltamos, também, que a SUP-SAÚDE tem acompanhado questões relativas à área de 
saúde oriundas de órgãos externos, tais como Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
- TCE-RJ, Ministério Público e Auditoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.  

Acompanhamento dos profi ssionais recém-admitidos na UERJ
Em parceria com a SRH, a SUP-SAÚDE participa do Programa Ambiente-se, que recepcio-

na os novos servidores concursados das áreas de saúde da UERJ com palestras proferidas pelas 
Coordenações de Integração e Assistência e de Normatização e Qualidade.

Desenvolvido em parceria com a Faculdade de Administração e Finanças o curso foi ade-
quado à solicitação de treinamento de gerentes feita pela comunidade durante o Seminário 
ocorrido em 2013. 

O curso foi planejado para ocorrer em cerca de 18 (dezoito) meses, às sextas- feiras, inician-
do pelo histórico dos processos de administração pública de saúde, de modo a contextualizar 
o aluno sobre a importância do processo de gestão para efi ciência e efi cácia da prestação do 
serviço de saúde. O curso avança para um treinamento instrumentalizante, capaz de dotar o 
formando das competências necessárias ao dia a dia da gestão de serviços de saúde.

O curso foi muito bem recebido pelo público alvo a quem se destinou, tendo recebido ins-
crições de gestores de todas as áreas e especialidades do complexo de saúde. Após a fi nalização 
do processo seletivo, a turma se estabilizou com 67 alunos. 

Cursos de Segurança em Medicamentos
Baseados no Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), lançado em abril de 

2013 pelo Ministério da Saúde e ANVISA com a proposta de reduzir as ocorrências de inci-
dentes nos serviços de saúde. Ministramos cursos com foco na prevenção de erros em preparo e 
administração de medicamentos, visando fortalecer o complexo de saúde da UERJ.
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Buscando o atendimento de um dos eixos do PNSP, que é a capacitação de profi ssionais, 
encontramos procura por docentes e discentes de Enfermagem e profi ssionais da mesma área. 
Cabe pontuar. O curso foi realizado três vezes, em dois cenários distintos (HUPE/ FAF).

O primeiro curso ocorreu em 25/08/14, no HUPE, sendo denominado “Boas Práticas no 
Preparo e Administração de Medicamentos”, focando inclusive os medicamentos de alta vigi-
lância/ potencialmente perigosos. Foi destinado à clientela interna, aos discentes e docentes da 
Faculdade de Enfermagem da UERJ e clientela externa à Universidade. O curso foi oferecido 
no evento de aniversário do HUPE. 

O segundo curso ocorreu em 1/10/14, e foi oferecido para acadêmicos da Universidade e 
profi ssionais enfermeiros e técnicos de enfermagem do HUPE sem ônus para seus participantes.

O terceiro curso ocorreu em 27/11/14, com o mesmo tema dos anteriores, sendo destinado 
aos acadêmicos de enfermagem internos e externos à Faculdade de Enfermagem. A inscrição foi 
a doação de um material de higiene pessoal.

O número de participantes nos três encontros foi de 96.

Projetos de Extensão
Consoante com a responsabilidade da Universidade em atuar nos três pilares da ação edu-

cacional (ensino, pesquisa e extensão), a Superintendência de Saúde desenvolveu atividades de 
extensão correlacionadas com as atividades sob sua responsabilidade.

Envolvendo os coordenadores e o próprio Superintendente como coordenadores dos pro-
jetos de extensão foram cadastrados e implementados projetos para assegurar a segurança dos 
pacientes do Complexo de Saúde.

Coordenado pela Profª. Maria Virgínia Godoy, Coordenadora de Normatização e Quali-
dade, o projeto Segurança na Comunicação entre Profi ssionais de Saúde objetiva implantar no 
Complexo de Saúde da UERJ sistemática para que a comunicação na área da saúde ocorra de 
forma a garantir a segurança dos pacientes por meio de práticas e rotinas de procedimentos.

De forma sinérgica, o projeto da Liga de Segurança, coordenado pelo Prof. Edmar José Alves 
dos Santos, fomenta a formação de um grupo de alunos focado em formalizar e difundir as 
práticas de segurança em todo o Complexo de Saúde.

Além desses explorando as possibilidades decorrentes do processo de implementação do 
Sistema Integrado de Gestão de Saúde desenvolveram-se mais dois projetos de extensão, o 
projeto de Gestão do Conhecimento em Saúde, coordenado pelo Prof. Dércio Santiago da Silva 
Jr. e o projeto Incorporação e Prática de um Sistema Gestão de Custos de Organizações Públicas, 
coordenado pelo Prof. Jorge de Abreu Soares.

O primeiro projeto está focado em propor e implementar estruturas que facilitem a ação 
da espiral de conhecimento dentro do complexo de saúde. O segundo tem por propósito in-
corporar ao futuro sistema integrado das unidades de saúde da UERJ, um modelo de custeio 
desenvolvido para instituições de saúde multipropósito. Nesse tipo de organização, deve-se con-
siderar, no que tange ao controle de gestão, que as atividades não se restringem apenas ao nível 
de assistência. Unidades de saúde, tais como Hospital Universitário Pedro Ernesto e Policlínica 
Piquet Carneiro, demandam concomitantemente atividades de pesquisa e ensino que impac-
tam no processo de gestão do complexo de saúde, mais especifi camente a gestão de seus custos.

Sistema Integrado de Gestão em Saúde
Em 2014, a Superintendência de Saúde com apoio da Reitoria, HUPE, Policlínica Piquet 

Carneiro e demais unidades de saúde iniciou um projeto para implantação de um sistema in-
tegrado de gestão em saúde.

O projeto originou-se principalmente da necessidade de:
• unifi cação dos prontuários dos pacientes das unidades de saúde da UERJ;
• implementação do prontuário eletrônico do paciente (PEP);
• melhora do gerenciamento, controle e agilidade no processo de atendimento ao paciente;
• integração das diversas áreas do complexo hospitalar: atendimento, assistencial, diagnósti-

co, análises clínicas, fi nanceira e administrativa;
• melhora da qualidade e efi ciência na prestação do serviço de saúde pública;
• transparência dos processos de gestão e atendimento assistencial.

A Superintendência de Saúde optou pela aquisição de um sistema com transferência de 
tecnologia de modo a permitir que, ao fi nal do projeto, a UERJ fosse capaz de permanecer de-
tentora do conhecimento envolvido na construção da ferramenta. Para isso foi elaborado, com 
a colaboração de representantes do complexo de saúde, extenso e detalhado termo de referência.

O sistema está sendo implementado pela empresa MV Sistemas, através de Ata de Adesão. 
O sistema em implementação é o SOUL MV.

O SOUL MV® integra diversas soluções para responder com efi ciência, agilidade, precisão 
e segurança às necessidades de gestão da informação na saúde. O sistema foi projetado para pa-
dronizar e gerenciar os processos de unidades públicas e privadas, disponibilizando informações 
confi áveis para apoio nas tomadas de decisão.

A tecnologia utilizada apresenta funcionalidades e recursos diferenciados; utiliza a certifi ca-
ção digital para eliminar a necessidade de impressão e guarda física de documentos e oferece 
aplicativos para tablets, handhelds e smartphones, garantindo mobilidade às atividades médicas, 
assistenciais e administrativas. Também possui ferramentas para a gestão estratégica, monitora-
mento de tendências e indicadores de desempenho.

Desse modo, espera-se que, após a adoção do sistema, seja possível:

• integrar, controlar e otimizar os processos clínicos, assistenciais, administrativos, fi nancei-
ros e estratégicos;

• gerenciar informações de unidades de pequeno, médio e grande porte;

• integrar as informações de diferentes unidades;

• reunir informações do histórico de atendimento dos pacientes no Prontuário Eletrônico 
com certifi cação digital;

• segurança da informação através da redundância do sistema em dois sítios distintos (HUPE 
e Campus Maracanã);

• ecologicamente melhor, já que funcionará totalmente digital, através da certifi cação digital, 
economizando o consumo de papel e tinta de impressão, além da redução do volume de 
arquivos e resíduos;

• utilizar formulários eletrônicos para formação de banco de dados clínico;

• gerenciar a compra, distribuição e consumo de materiais, medicamentos e OPMEs;

• proporcionar uma visão global da Instituição;

• melhorar a gestão dos custos;

• identifi car os procedimentos faturados, recebidos e glosados;

• classifi car e organizar os atendimentos do plantão geral e assemelhados pelo grau de com-
plexidade e risco à saúde;

• apurar os custos e resultados da unidade;

• utilizar as melhores práticas de gestão;

• viabilizar a gestão de indicadores assistenciais, administrativos e fi nanceiros para acompa-
nhar e controlar os resultados dos processos;

• criação de banco de dados com pesquisa inteligente para apoiar a pesquisa clínica. Para a 
sua execução, o projeto foi dividido nas seguintes etapas.

Etapa Descrição Período

Alinhamento de 
Processos

Discussão dos processos administrativos e de 
atendimento assistencial para alinhamento entre 
as unidades de saúde do Complexo UERJ

abril/2015

Alinhamento de 
Formulários

Discussão dos formulários de atendimento 
e cadastro de informação de prontuário para 
alinhamento entre as unidades de saúde do 
Complexo UERJ

maio/2015

Confi guração do 
Sistema

Cadastro de formulários de atendimento, confi gu-
ração do prontuário, carga inicial de dados migra-
dos e cadastro de dados em tabelas básicas

maio/2015 a 
junho/2015

Treinamento Treinamento para utilização do sistema julho/2015 a 
outubro/2015

Simulação Para o pessoal já treinado, utilização contínua 
diária do sistema até a data da adoção defi nitiva

julho/2015 a 
novembro/2015

Início da Operação Início da utilização do sistema novembro/2015

Operação Assistida Período de apoio e suporte da equipe MV após o 
início da utilização do sistema

novembro/2015 a 
fevereiro/2016

Projetos de Pesquisa Clínica
Desde 2012, com a Portaria nº 761/REITORIA/2014, de 24/07/2012, a Superintendência 

de Saúde é responsável por autorizar e supervisionar o desenvolvimento de pesquisas clínicas 
feitas no âmbito do Complexo de Saúde da UERJ.

As pesquisas clínicas são atividades contratadas aos pesquisadores da UERJ que se desenvol-
vem dentro do complexo de saúde de acordo com especifi cação e interesses dos contratantes. 
Registre-se que, apesar de desenvolvidas no interesse dos contratantes, elas são submetidas ao 
rigoroso controle dos comitês de ética da UERJ.

Além disso, como essas pesquisas são conduzidas por pessoal especialista da Universidade 
(docentes, discentes e técnico-administrativos) elas constituem também importante peça no 
panorama das atividades de extensão desenvolvidas.

As ações desenvolvidas pela Superintendência de Saúde seguiram rigorosamente o que foi 
estabelecido no Seminário de Saúde pelos agentes e dirigentes da área de saúde da UERJ.
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“Diagnóstico Situacional Sobre a Força de Trabalho de Enfermagem da PPC”, em maio de 2008, 
com a fi nalidade de elaborar um plano diretor para a área.

O diagnóstico situacional constituiu importante ferramenta de gestão para orientar a contratação e 
a redistribuição de pessoal, a reorganização da assistência de enfermagem nos ambulatórios das diferen-
tes especialidades e a capacitação profi ssional dos trabalhadores de áreas prioritárias. 

Os dados apresentados pelo mencionado diagnóstico mostravam a necessidade de imediata 
recomposição, ainda que parcial, da força de trabalho em enfermagem. Nesse sentido, a contra-
tação emergencial de técnicos de enfermagem e enfermeiros foi fruto de um esforço conjunto 
da Coordenação de Enfermagem, da Faculdade de Enfermagem e da Sub-reitoria de Extensão 
e Cultura, e contou com a sensibilidade do Reitor da Universidade. Os mesmos apoios foram 
fundamentais para que, em março de 2010, ocorresse o primeiro concurso para a Policlínica, 
contemplando a categoria de técnico de enfermagem.

Assistência e ensino
A Faculdade de Enfermagem elaborou em outubro de 2010 uma Proposta de Estruturação 

para a área.
O Núcleo de Integração Ensino-Serviço (NIES) tem por fi nalidade traçar diretrizes para 

o desenvolvimento de atividades de ensino e de educação continuada, estabelecendo efi ciente 
articulação com os componentes organizacionais internos, unidades acadêmicas e instituições 
externas pertinentes. Sua constituição possibilitou a abertura e a organização de campos de 
estágio, a capacitação profi ssional da equipe de enfermagem e o estabelecimento de normas e 
fl uxos capazes de orientar o desenvolvimento das atividades. 

A Policlínica passou a receber residentes de enfermagem a partir de um acordo com o Servi-
ço de Treinamento e Avaliação de Enfermagem-HUPE, estabelecido em 2008.     

No segundo semestre de 2008, foi implantado o Programa de Treinamento Profi ssional 
(TP), destinado a enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os participantes, em sua maioria, 
eram recém-formados em busca de oportunidade para agregar experiência técnica, mas também 
profi ssionais já inseridos no mercado de trabalho. 

O Núcleo de Extensão e Pesquisa (NEP) amplia as ações de pesquisa e implanta atividades 
de extensão na área de enfermagem nos diversos ambulatórios. A partir de sua criação, houve 
grande incremento na área de produção de conhecimento, através de projetos de pesquisa vin-
culados ao Programa de Apoio Técnico às Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão/Proatec, 
ao Programa de Incentivo à Produção Científi ca, Técnica e Artística/Prociência, elaboração de 
monografi as de graduação e de especialização, dissertações de mestrado e relatos de experiência 
acerca do serviço, com a participação de enfermeiros, docentes e alunos.

O Núcleo de Controle e Avaliação da Qualidade da Assistência de Enfermagem (NCQE) 
assegura a qualidade da assistência de enfermagem prestada aos usuários através de ferramentas 
de planejamento, acompanhamento, controle e avaliação. Esse núcleo implementou e consoli-
dou a realização da consulta de enfermagem, atividade realizada exclusivamente por enfermei-
ros. Também foram implantadas a realização do curativo e as ações de educação em saúde, de 
acordo com as diretrizes da Lei do Exercício Profi ssional da categoria. 

Quanto aos técnicos de enfermagem, coube-lhes participar da execução dos programas e 
atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específi cos, prestar cuidados de 
enfermagem no pré, trans e pós-operatório e atuar na Central de Material Esterilizado da PPC. 

A equipe de enfermagem da Policlínica Piquet Carneiro também é composta por auxiliares 
de enfermagem do Ministério da Saúde. A partir de 2010 a nossa Reitoria iniciou a lotação 
de técnicos de enfermagem e enfermeiros concursados da UERJ. A tabela abaixo demonstra as 
atividades assistenciais desenvolvidas pela Enfermagem da PPC.

Atividades 
Assistenciais 
Desenvolvidas

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1º sem. 
2015

Consultas de 
Enfermagem 1.211 2.957 2.369 3.254 2.983 9.157 6.582 3.257

Curativos -- -- 941 545 1.171 1.205 1.699 847
Infusões de 
Imunobiológicos -- -- -- -- -- -- 323 163

Vacinas Aplicadas 
(Alergia) -- -- -- 1.096 1.616 1.293 2.665 979

Polissonografi a -- -- -- -- -- 71 131 61
Teste de Hidrogênio 
Expirado -- -- -- -- -- -- 66 59

Retinografi a -- -- -- -- -- -- 153 327
Prova de Função 
Respiratória -- -- -- -- -- -- -- 709

Fonte: Departamento de Enfermagem/PPC, jun 2015

10. POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO
A Policlínica Piquet Carneiro/PPC está situada na Avenida Marechal Rondon, 381, no bair-

ro São Francisco Xavier, e tem sua origem no Posto de Assistência Médica São Francisco Xavier, 
unidade do extinto Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social/INAMPS, 
inaugurada em 22 de maio de 1967. 

A inserção do antigo PAM São Francisco Xavier à UERJ integra o contexto histórico do 
cenário da saúde no Rio de Janeiro na década de 1990, quando se desenvolveu o processo de 
descentralização das ações e serviços de saúde decorrente da implantação do SUS no estado 
do Rio de Janeiro. Essa descentralização implicava na cessão de uso das unidades do extinto 
INAMPS para o nível municipal, ou em alguns casos, o estadual. Os PAMs existentes no Rio 
de Janeiro foram, em sua maioria, municipalizados, com exceção do PAM São Francisco Xavier. 

O início do processo de incorporação da Policlínica pela UERJ ocorreu em 1995, quando 
foi fi rmado um convênio de cogestão entre o Ministério da Saúde e a Universidade. No ano 
seguinte, em maio de 1996, a unidade de saúde passou a ser denominada Policlínica Américo 
Piquet Carneiro em homenagem ao emérito professor de clínica médica da Universidade.

Sob o aspecto jurídico, várias medidas foram adotadas, com destaque para a assinatura do 
Termo de Cessão de Uso da Policlínica Piquet Carneiro, ocorrida em 1999. O Termo foi 
fi rmado entre a União e a UERJ, com a interveniência da Secretaria de Estado de Saúde e da 
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, e estabelece que “o imóvel que compõe a Policlí-
nica Piquet Carneiro, sua direção e gerência técnica e científi ca, administrativa e fi nanceira fi carão 
sob a responsabilidade da Cessionária (UERJ), obedecendo-se as diretrizes estabelecidas pelo SUS”.

Em julho desse mesmo ano, a UERJ promoveu o Seminário de Planejamento Estratégico 
da Policlínica Piquet Carneiro, cujo objetivo era assentar as bases de um plano de ação a ser 
desenvolvido com a fi nalidade de posicionar a Policlínica no âmbito da UERJ. O coletivo do 
seminário estabeleceu que a Policlínica tivesse por missão “prestar serviços de saúde à população, 
através de atividades de ensino, pesquisa e extensão, constituindo-se em campo adequado ao desen-
volvimento de modelos inovadores na assistência e no ensino”.

Os contatos interinstitucionais com a União e a discussão acerca da vinculação defi nitiva da 
PPC à Universidade ocorrem há 20 anos. Apesar dos avanços alcançados, o diagnóstico das fra-
gilidades apontadas no Seminário Estratégico de 1999, no que diz respeito à “resistência de na-
tureza cultural e política, seja na PPC, seja na UERJ, e mais especifi camente na Escola de Medicina 
e no Hospital Universitário Pedro Ernesto”, ainda é uma realidade em processo de transformação. 

O resgate histórico é importante para a compreensão da dinâmica da Policlínica em razão da 
herança institucional que acolhe, a qual impõe a necessária conclusão de um processo que lhe 
conforme identidade institucional própria.

No inicio de nossa Reitoria, em janeiro de 2008 foi iniciado um movimento inédito e ino-
vador, concretizado através da reestruturação do modelo de gestão da PPC, com a integração 
das “vocações” da unidade – o ensino e a assistência. A participação ativa das unidades acadê-
micas de Enfermagem, de Nutrição, de Odontologia e de Serviço Social resultou na adoção de 
um modelo de gestão do serviço vinculado à área acadêmica, sendo criadas as Coordenações 
de Assistência e Ensino, mais tarde denominadas Departamentos. Essas Unidades Acadêmicas 
perceberam a possibilidade de a PPC vir a se constituir em privilegiado espaço de articulação 
ensino-serviço-pesquisa-extensão e o processo de reestruturação da gestão aconteceu através 
desse mote. A Policlínica tem a direção do Prof. João José Caramez e é cargo de livre escolha 
do Reitor.

A maior presença da UERJ, o encerramento de alguns ambulatórios originários do antigo PAM e 
a abertura de outros, oriundos da Universidade, resultaram em uma nova confi guração para a PPC. 

Outro importante indicador alertava para a necessidade de uma urgente intervenção ge-
rencial na unidade: o grande número de aposentadorias dos profi ssionais de saúde vinculados 
ao Ministério da Saúde que atuavam na Policlínica provocou impacto na oferta de consultas e 
exames e no atendimento às demandas dos usuários que buscavam os serviços.

Reestruturamos a “porta de entrada” da Policlínica e implantamos o dispositivo Acolhimen-
to, que contou com o apoio do Programa Nacional de Humanização do Ministério da Saúde. 
Mais tarde, em 2014, a partir da inserção da Policlínica no Sistema Nacional de Regulação/
SISREG, gerenciado pelo Município do Rio de Janeiro, não havia mais problemas na marcação 
de consultas. 

A conformação da atual gestão da PPC, em articulação com as unidades acadêmicas, foi 
determinante para a concretização de ações diferenciadas, superando a dicotomia entre ensino e 
serviço, tornando viável o cumprimento da missão institucional. No que se refere ao ensino de 
saúde, houve o aumento da presença de alunos e professores na PPC.

Enfermagem 
A Coordenação de Assistência e Ensino de Enfermagem implementou um conjunto de 

ações de reestruturação gerencial e administrativa, técnica e acadêmica nos ambulatórios da 
PPC. Tomando como premissa que o conhecimento da realidade é a base de todo planeja-
mento, uma das primeiras ações gerenciais adotadas por essa Coordenação foi a realização do 
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Na próxima tabela estão as atividades acadêmicas desenvolvidas pela Enfermagem da PPC

Atividades 
Acadêmicas 
Desenvolvidas

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1º sem. 
2015

Atividades de Ensino 146 129 188 242 184 145 157 74
Pesquisas 
Acadêmicas 3 4 9 6 5 -- 3 1

Projetos de Extensão 3 -- -- -- -- -- 2 2
Trabalhos Científi cos 
Apresentados -- 20 28 9 14 6 6 1

Capacitação 
Profi ssional 69 40 62 82 6 30 6 3

Fonte: Departamento de Enfermagem/PPC, jun 2015

Nutrição
Em 2008, a partir da criação da Coordenação de Nutrição da Policlínica Piquet Carneiro, 

denominada em 2010 Departamento de Assistência e Ensino de Alimentação e Nutrição, foi 
realizado um levantamento da situação da área de nutrição, com vistas a consolidar a integra-
ção ensino-assistência, além de subsidiar o planejamento para implantação de um serviço de 
alimentação e nutrição voltado para o atendimento das necessidades da comunidade, tendo em 
vista o direito humano à alimentação adequada e à segurança alimentar e nutricional.

A compreensão da gestão quanto à inadequação do número de profi ssionais existentes na 
Policlínica possibilitou, naquele mesmo ano, a contratação de nutricionistas, ao mesmo tempo 
em que foram integrados ao serviço os acadêmicos supervisionados por professores do Insti-
tuto de Nutrição. Esse fato ocasionou o aumento signifi cativo do volume de atendimentos 
oferecidos à população, ampliou as atividades do setor e permitiu destinar um profi ssional para 
trabalhar no planejamento das ações.

Ao longo do segundo mandato (2012-2015), a substituição do quadro de nutricionistas 
contratados (cabe dizer de excelente padrão técnico) por nutricionistas concursados permitiu o 
investimento na organização e consolidação do serviço. Nesse período, foram lotados 11 nutri-
cionistas oriundos do concurso realizado pela UERJ, sendo 10 na área de nutrição clínica e um 
na área de alimentação coletiva. Nesse período, uma das principais preocupações da direção do 
Departamento consistiu em intensifi car as ações de integração entre a assistência, o ensino, a 
pesquisa e a extensão, apoiando a inserção dos nutricionistas em projetos de professores do INU 
e de outras unidades e ambulatórios. 

Procuramos fortalecer a integração com as redes municipal e estadual de saúde, principal-
mente a partir de 2013, através da inclusão de vagas de atendimento em nutrição no Sistema 
Nacional de Regulação/SISREG, o que exigiu a revisão de protocolos e fl uxos de atendimento. 
Essa revisão permitiu espelhar o perfi l desta Policlínica como uma unidade de atenção secundá-
ria, que oferece à população atendida procedimentos de média e alta complexidade. 

Assistência e ensino
Em 2010, a equipe construiu coletivamente a missão do Departamento de Assistência e En-

sino de Alimentação e Nutrição, que passou a nortear o cuidado nutricional. O crescimento do 
trabalho desenvolvido pela equipe de nutrição está apresentado no gráfi co a seguir, que mostra 
a evolução do quantitativo dos atendimentos de 2008 a 2015:

Fonte: Departamento de Nutrição/PPC, jul 2015

Desde abril de 2009, o Departamento de Nutrição passou a contabilizar as consultas. A 
diminuição signifi cativa observada entre os anos de 2013 e 2014 deve-se ao fato de ter sido 
excluída dessa totalização a atividade de orientação nutricional realizada na Unidade de Cirur-
gia Ambulatorial (UCAMB-PPC), dado que esta atividade não se confi gura como consulta de 
nutrição. O número de consultas relativo a 2015 foi contabilizado até o mês de maio.

No primeiro semestre de 2009, foi identifi cada a demanda apresentada por pacientes com 
anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar periódica. Em 2011, 
foi criado o Núcleo de Assistência e Pesquisa em Transtornos Alimentares (NAPTA), para ser 
um centro de referência em transtornos alimentares, dada a carência de oferta desse serviço no 
,unicípio do Rio de Janeiro. O NAPTA conta com uma equipe multidisciplinar composta por 
nutricionista, psicólogo, psiquiatra e clínico geral, e tem como objetivos: formar um espaço de 
discussão sobre o tema; promover palestras e cursos para profi ssionais de saúde e professores; 
realizar triagem de pacientes com suspeita de transtornos alimentares; oferecer tratamento aos 
pacientes com anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtornos da compulsão alimentar pe-
riódica e suas síndromes parciais; tornar-se campo de estágio supervisionado para os alunos 
de graduação e pós-graduação da UERJ; e proporcionar o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa e extensão. 

A fi m de dar voz ao usuário e ter subsídios para o melhoramento contínuo da qualidade do 
cuidado nutricional, foi iniciado o projeto “O olhar do usuário para um atendimento nutri-
cional responsável e humanizado”, que contou com a participação de acadêmicos de nutrição.

Ainda no eixo ensino, foram desenvolvidas linhas de investigação através de projetos de pes-
quisa e extensão em parceria com o INU-UERJ, nos quais estão inseridos graduandos bolsistas. 

A Policlínica Piquet Carneiro constitui, ainda, campo de estágio para o Internato de Nutri-
ção Clínica, complementando as atividades desenvolvidas no HUPE, e para o Estágio de Nu-
trição em Saúde Coletiva, complementando as atividades desenvolvidas na rede municipal de 
atenção primária. Essas atividades são supervisionadas por professores do Instituto de Nutrição 
e envolvem cerca de 12 internos e 16 estagiários por ano.

A equipe de nutricionistas da área de Nutrição Clínica se divide entre o atendimento no am-
bulatório de nutrição (usuários acima de 20 anos) e a inserção em ambulatórios especializados, 
compondo equipes multiprofi ssionais.

Entendendo a necessidade de trabalhar com atividades de promoção e fortalecimento da 
autonomia dos usuários, e considerando a potencialidade das atividades educativas realizadas 
em grupo (um espaço de troca de experiências e aprendizado com construção coletiva de co-
nhecimentos), destacamos algumas intervenções: 

• Grupo Perda de Peso – criado em 2008, aborda temas relacionados à alimentação e à saúde. 

• Grupo TAP – criado pela equipe de cardiologia. A nutricionista que integra o grupo mul-
tidisciplinar é responsável pela orientação quanto à interação entre os alimentos ricos em 
vitamina K e os anticoagulantes orais. 

• Grupo de Otimização Cognitiva e Grupo de Prevenção Contra Quedas – destinados aos 
usuários da Clínica de Atenção à Pessoa Idosa/CIPI-PPC. 

• Ofi cina Café Dançante, Ofi cina Culinária e Ofi cina de Educação em Saúde – desenvol-
vidos junto aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial/CAPS-UERJ. 

• Ofi cina de Educação Nutricional – realizada em escolas da rede municipal de ensino.

• Práticas educativas na Pediatria – realizadas em conjunto com acadêmicos do INU, su-
pervisionados pela nutricionista do setor.

Alguns investimentos merecem destaque: a adequação do espaço físico, a aquisição de mo-
biliário para instalação do Departamento de Alimentação e Nutrição, e a restauração dos con-
sultórios do ambulatório de nutrição. 

Em 2009, ocorreu uma conquista importante para o Departamento de Nutrição: a criação 
e implantação de um sistema de informação local voltado para as ações de nutrição, que gera o 
perfi l de usuários atendidos pelo Departamento, o que subsidia o planejamento das ações e o 
aprimoramento da prática do serviço. Em 2015, através de recursos disponibilizados pela Fa-
perj, foi adaptado o espaço físico do setor de Saúde da Família para estruturação de laboratório 
de culinária, com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento de ações referentes ao projeto 
que trata de obesidade infantil.

Atividades acadêmicas
• 2012 – coordenação de curso pré-congresso sobre transtornos alimentares no Congresso 

do HUPE.

• 2012 – realização de evento comemorativo do Dia Mundial da Alimentação em parceria 
com o Instituto Nacional do Câncer/INCa e a Associação Brasileira de Produtores Orgâni-
cos/ABIO, direcionado aos usuários da PPC.
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Núcleo Odontológico de Radiologia e Atendimento a Pacientes com 
Necessidades Especiais, um projeto inovador

A Faculdade de Odontologia, por meio de projetos que obtiveram o apoio das instituições 
de fomento Finep e Faperj, promoveu a reativação e o remodelamento do Núcleo de Image-
nologia e Radiologia Odontológica/RIO da PPC, assim como a ampliação do Setor de Odon-
tologia com a construção de uma clínica com cinco equipamentos odontológicos, sendo um 
deles um equipo cirúrgico para ações de média e alta complexidade destinadas a pacientes com 
necessidades especiais. 

Também foi possível adquirir através desses projetos um sistema de tomografi a computa-
dorizada de feixe cônico, que possibilita a oferta de atendimento de alta qualidade, além de 
diferenciado, para a rede pública de saúde. Tal sistema ainda permite a realização de cirurgia 
virtual guiada em 3D, com posterior confecção de prototipagem biomédica, para pacientes 
com tumores e alterações morfológicas de face e pacientes com necessidades especiais.

Este Núcleo desenvolve linhas de pesquisa em parceria com a Faculdade de Engenharia e o 
Laboratório Nacional de Ciência da Computação/LNCC na área de diagnóstico precoce por 
imagem de câncer bucal; e com o Laboratório de Ciências Radiológicas/LCR-UERJ na área de 
dosimetria. 

Em relação aos pacientes com necessidades especiais, há no município e no estado do Rio de 
Janeiro, bem como no Brasil, uma demanda reprimida de indivíduos portadores de necessida-
des especiais que precisam de tratamento odontológico nos três níveis de complexidade, depen-
dendo do grau de acometimento mental do indivíduo. Construímos um centro cirúrgico, com 
apoio da Faperj, com sistema de anestesia e sedação adequado ao atendimento desses pacientes. 
O Núcleo Odontológico de Radiologia e Atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais 
foi inaugurado em abril de 2015. 

Serviço Social
O modelo de gestão proposto pela direção da Policlínica Piquet Carneiro, com a indicação 

de professores para a coordenação dos serviços de suas respectivas áreas, dando início ao cha-
mado modelo docente-assistencial, contribuiu, sobremaneira, para estreitar a parceria entre a 
Policlínica e a Faculdade de Serviço Social. 

Em 2008, como resultado dessa parceria, foi criada a Coordenação de Serviço Social da 
Policlínica Piquet Carneiro, que propôs e desenvolveu, como ação inicial, a implantação ime-
diata de atividades de cunho coletivo, tanto na articulação com a equipe já constituída pelos 
assistentes sociais do Ministério da Saúde, quanto nas ações junto aos usuários e aos diversos 
setores da PPC.

Tal proposta tinha como base o entendimento de que uma gestão compartilhada implicava 
na discussão e troca de informações sobre o funcionamento dos serviços no esforço de inte-
gração das ações, na determinação conjunta das atribuições dos profi ssionais, na socialização 
dos projetos acadêmicos e na avaliação das necessidades da Coordenação, relativas a recursos 
humanos e equipamentos.  

Assistência e ensino
Durante o processo de reestruturação do Serviço Social, foram criados dois núcleos inter-

-relacionados, a saber:

• Núcleo de Planejamento e Organização da Assistência – responsável por discutir e re-
organizar junto à equipe de assistentes sociais a rotina do atendimento social; coordenar o 
mapeamento e atualização de recursos intra e extrainstitucionais para retroalimentar e qua-
lifi car as ações do serviço social; treinar graduandos para inserção nos atendimentos sociais 
supervisionados; e organizar a apresentação de trabalhos científi cos em geral. 

• Núcleo de Treinamento, Ensino, Pesquisa e Extensão em Serviço Social – realiza o de-
senvolvimento de ações que integrem o treinamento, a assistência, a pesquisa e a extensão 
em serviço social; elabora e realiza treinamentos para graduandos e pós-graduandos; or-
ganiza eventos de extensão e estágios; estimula a realização de atividades de atualização/
capacitação para profi ssionais interessados em atuar como supervisores/preceptores; realiza 
contatos multiprofi ssionais, a fi m de estimular parcerias para os projetos de extensão de-
senvolvidos.

Em 2010, a direção da PPC transformou a Coordenação de Serviço Social em Departamen-
to de Serviço Social. Em julho daquele mesmo ano foi inaugurado o Departamento de Serviço 
Social da PPC mantendo a forma de organização supracitada. 

A direção do Departamento de Serviço Social adotou como estratégia de gestão a criação de 
novos instrumentos com o objetivo de possibilitar o levantamento de indicadores quantitativos 
e qualitativos que permitissem a avaliação das ações desenvolvidas pela equipe de assistentes so-
ciais tanto em relação aos atendimentos individuais (especialmente ações do Plantão Social e do 
Acolhimento), como também às atividades de cunho coletivo. Assim, foi instituída a atividade 

• 2013 – parceria com o INU para delineamento de projeto de pesquisa para elaboração 
de edital de infraestrutura, submetido à Faperj, com vistas à estruturação de atendimento 
nutricional inovador para a obesidade infantil.

• 2013 – apoio à constituição do Núcleo de Assistência e Pesquisa em Prevenção de Atero-
esclerose/NAPPA.

• 2014 – parceria com o SENAC para oferta de campo de estágio para técnico de nutrição e 
dietética na área de nutrição clínica, que contou com 31 estagiários, sendo 1 premiado pelo 
SENAC pelo trabalho desenvolvido neste Departamento.

• 2014 – realização da I Jornada de Alimentação e Nutrição da PPC, em comemoração ao 
Dia Mundial da Alimentação, com minicursos ministrados pelas equipes multiprofi ssionais 
dos ambulatórios de fi brose cística, transtornos alimentares e gastroenterologia.

• 2012 a 2015 – apresentação de trabalhos com a participação de bolsistas no evento UERJ 
sem Muros.

• 2012 a 2015 – parceria com o HCor para o desenvolvimento de estudo multicêntrico, 
coordenado pela profª. Annie Seixas, do INU/UERJ.

Odontologia
Ao longo desses oito anos, a discussão de políticas institucionais e estratégias de gestão 

proporcionaram a implementação de projetos e melhorias que benefi ciaram tanto a academia 
quanto o serviço prestado na área de odontologia. Tais melhorias foram alcançadas graças ao 
apoio político da direção geral da Policlínica Piquet Carneiro e da direção da Faculdade de 
Odontologia (FO-UERJ). 

As amplas e profundas transformações ocorridas nos serviços de saúde em função do pro-
gressivo processo de implantação do Sistema Único de Saúde no país, bem como a necessidade 
de implantar um trabalho odontológico que integre cuidados individuais e ações voltadas para 
o coletivo, têm conduzido a busca deste Departamento de Odontologia por estratégias que 
possibilitem, em curto e médio prazos, qualifi car a formação de recursos humanos, bem como 
a assistência oferecida à população. 

As condições e instalações do espaço físico ocupado pela Odontologia da PPC encontradas no 
início da gestão eram boas, porém, para sua expansão e maior aproveitamento da capacidade instala-
da, havia a necessidade de investimentos nas áreas de recursos humanos, infraestrutura, manutenção 
de equipamentos e aquisição de material permanente e de consumo específi cos para a odontologia.

Assistência e ensino
O Departamento de Odontologia da Policlínica Piquet Carneiro produz ações em nível de 

atenção básica e de média complexidade por meio de diversas disciplinas da FO-UERJ, através 
das quais recebe alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. Além desses, também são re-
cebidos alunos do curso de formação de técnico em saúde bucal/TSB e auxiliar em saúde bucal/
ASB da Faculdade de Odontologia. 

A cada semestre são desenvolvidas pesquisas pelos cursos de especialização em Odontope-
diatria e Estomatologia, bem como projetos de extensão das disciplinas de Endodontia. Ao 
longo do período compreendido entre 2008 e 2015, foram realizados 254 trabalhos científi cos, 
dentre os quais destacam-se dissertações de mestrado, tese de doutorado e monografi as de es-
pecialização.

A produtividade do Departamento de Odontologia contempla todas as atividades odon-
tológicas desenvolvidas em nível individual ou coletivo por cirurgiões-dentistas, auxiliares e 
técnicos em saúde bucal, bem como alunos de graduação, de pós-graduação e do curso técnico 
promovido pela FO-UERJ. 

Procedimentos realizados pela Odontologia PPC

Fonte: Departamento de Odontologia/PPC, jul 2015
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de assessoria/supervisão dos assistentes sociais, fornecida pela própria direção do Departamento 
e pelas coordenações técnicas dos Núcleos. 

A criação do Departamento de Serviço Social possibilitou, ainda, a consolidação de campo 
de estágio para alunos da Faculdade de Serviço Social, o que contribuiu para estreitar a parceria 
entre a Faculdade e o Departamento de Serviço Social da PPC, com o objetivo principal de 
qualifi car a formação profi ssional, bem como as ações prestadas à população usuária. 

Inicialmente, em 2008, foram admitidos 15 alunos de estágio interno curricular. Ao longo 
de toda a gestão, esse número foi continuamente aumentado e, atualmente, há 20 alunos inse-
ridos, inclusive, em projetos de extensão. Além desses alunos, a partir de 2011, foram admitidos 
estagiários bolsistas, cujas bolsas são concedidas pelo Departamento de Estágios e Bolsas (CE-
TREINA/SR1), graças à intermediação da direção da PPC.

É importante destacar que a lotação de assistentes sociais concursados possibilitou a amplia-
ção das vagas de estágio, pois houve o cadastramento dos projetos desenvolvidos pela equipe 
de assistentes sociais junto ao CETREINA. Os projetos de extensão foram mantidos com a 
inclusão de bolsistas DEPEXT.

No que concerne ao treinamento profi ssional referente ao estágio curricular, os alunos são 
inseridos em atividades de assistência, ensino e pesquisa, e são estimulados quanto à sistemati-
zação e produção de informações voltadas a subsidiar as ações desenvolvidas pelo serviço social, 
sob supervisão das professoras/coordenadoras.

A relevância das ações coletivas na reestruturação do Serviço Social: os 
grupos de sala de espera

Em maio de 2008, a equipe de assistentes sociais realizou grupos de salas de espera junto 
aos usuários que aguardavam a consulta no Serviço de Pronto Atendimento/SPA, com o ob-
jetivo de mapear a organização desse serviço e conhecer a maneira como a população usuária 
era atendida na unidade. Os grupos de sala de espera, aliados aos murais educativos elaborados 
pela equipe, foram um importante instrumento para reconfi gurar os atendimentos realizados 
pelo serviço social, uma vez que passou a ser enfatizada a socialização de informações sobre “o 
que é o serviço social”, os direitos sociais e as demandas com as quais o profi ssional trabalha 
cotidianamente. 

A partir das ações iniciais anteriormente descritas, foram mapeadas as especialidades com 
potencial para a implantação de ações do serviço social que foram defi nidas como: prioritárias 
(áreas que necessitavam da inserção imediata do serviço social, devido às difi culdades enfrenta-
das pela população usuária e pela instituição); potenciais (áreas em que o serviço social passou 
a atuar, a princípio, com a equipe dos dois projetos de extensão oriundos do HUPE, a saber: 
“Educação em Saúde em Doenças Crônicas: Desvendando o Processo Saúde-Doença” e “Re-
pensando as Estratégias de Prevenção e Promoção da Saúde em DSTs/AIDS”).

O trabalho nas clínicas

• Pediatria – é realizado atendimento às crianças na faixa etária de zero a 11 anos e seus fa-
miliares ou acompanhantes. São desenvolvidas atividades educativas e informativas através 
do atendimento individual e dos grupos de sala de espera. Em 2008, esse setor serviu de 
campo de estágio para os alunos da Faculdade de Serviço Social da UERJ. Porém, em 2013, 
as ações do serviço social na Pediatria foram suspensas, uma vez que o quantitativo de pro-
fi ssionais médicos foi bastante reduzido, o que diminuiu o número de pacientes atendidos 
pelo setor. Cabe ressaltar que o serviço social atende às parcas demandas espontâneas e/ou 
encaminhadas ao plantão do serviço.

• Saúde da Mulher – são desenvolvidas atividades interdisciplinares, principalmente com 
as equipes de nutrição e de enfermagem, através dos grupos de sala de espera. Atualmente 
são realizadas ações semanais de Educação em Saúde pelas equipes dos projetos de extensão 
“Educação em saúde em doenças crônicas” e “Repensando as estratégias de prevenção em 
saúde em DSTs e HIV/AIDS”, sob a supervisão das coordenadoras dos respectivos projetos 
e coordenadoras técnicas. Em 2014, devido à saída de inúmeros profi ssionais médicos, 
especialmente obstetras, a inserção do serviço social nesse setor foi reduzida e os atendimen-
tos passaram a ser realizados pelo plantão do serviço social.

• Saúde Mental – o assistente social é parte da equipe multidisciplinar que integra o Centro 
de Atenção Psicossocial/CAPS, e atende pessoas adultas em sofrimento psíquico. Atua na 
recepção dos usuários e seus familiares, realizando entrevistas e levantamento da história 
clínica, pessoal e familiar. 

• Pneumologia – o serviço social funciona desde 2010, quando foi convidado a participar 
do atendimento aos portadores de fi brose cística. Em 2011, foi proposta a ampliação da 
atuação do serviço social nas subespecialidades Tabagismo e Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica. Até 2013, a pneumologia contou com a inserção de alunos da Faculdade de Ser-
viço Social em atividade de estágio interno curricular.

• Cardiologia – o serviço social atua na cardiologia desde 2008, quando foi convidado a 
participar do Grupo TAP, que realiza reuniões sistemáticas com os pacientes para dis-
cussão de suas reivindicações e das propostas para melhorias do atendimento. Em 2011 
e 2012 foi possível lotar no ambulatório de cardiologia uma assistente social contratada 
que, em conjunto com as coordenadoras técnicas, passou a sistematizar e qualifi car as 
ações desenvolvidas. Em 2013, a partir da chegada de uma assistente social concursada 
pela UERJ, o trabalho na cardiologia foi ampliado e foi possível elaborar plano de 
estágio, com vistas à inserção de alunos da graduação na área, bem como fortalecer a 
parceria multiprofi ssional no setor.

• Unidade de Cirurgia Ambulatorial/UCAMB – foi considerada uma das áreas prio-
ritárias da PPC, o que, na avaliação da Coordenação de Serviço Social, exigia a inclu-
são imediata de um assistente social, que passou a atuar na área em 2008. Em 2012 
passaram a ser inseridos no setor alunos de estágio interno curricular da Faculdade de 
Serviço Social, com o objetivo de contribuir para a formação profi ssional de assistentes 
sociais graduados pela UERJ. 

• Atendimento ao portador do vírus da AIDS – a participação do assistente social 
ocorre desde 2008, através do desenvolvimento de trabalho multiprofi ssional e atendi-
mento aos usuários. Em 2010, com a inserção de mais uma assistente social, o trabalho 
multiprofi ssional foi aprofundado e o atendimento aos usuários ampliado. Em meados 
de 2011, a partir de supervisões da coordenação técnica do Núcleo de Organização e 
Planejamento da Assistência, a assistente social inserida iniciou um processo de siste-
matização das ações desenvolvidas na área. A partir de 2014, com a entrada de uma 
assistente social oriunda do concurso UERJ, as ações junto aos usuários e à equipe 
foram reforçadas, o que é de suma importância, dada a complexidade das demandas 
apresentadas. A área ainda conta, desde 2008, com a participação de alunos de estágio 
interno curricular da Faculdade de Serviço Social.

• Diabetes – em 2014, o trabalho foi iniciado por uma assistente social contratada. Em 
2015, a chegada de uma assistente social oriunda do concurso UERJ consolidou a in-
serção do Departamento de Serviço Social nesse setor e permitiu dar início à elaboração 
de projeto de intervenção e planejamento para inclusão de estagiários no ambulatório. 

• Gastroenterologia – em 2014, com a chegada de assistentes sociais concursados pela 
UERJ, a demanda de profi ssionais de serviço social para o setor pôde ser atendida. 
Desde então, o trabalho do Departamento de Serviço Social nesse ambulatório vem 
sendo ampliado através da elaboração de plano de estágio para inserção de alunos, da 
qualifi cação das ações desenvolvidas junto aos usuários atendidos e do estreitamento do 
relacionamento com os demais profi ssionais.

•  Acolhimento – as assistentes sociais avaliam a situação de cada usuário e, de acor-
do com suas demandas, fornecem as orientações necessárias e realizam encaminha-
mentos para os profissionais que compõem a equipe do próprio Acolhimento ou de 
outros setores da Policlínica. Entre 2014 e 2015 foram inseridos assistentes sociais 
servidores da UERJ com vistas a manter e aprofundar as ações implantadas. Após a 
inserção da PPC no Sistema Nacional de Regulação/SISREG, as demandas para a 
equipe do setor foram modificadas, mas continuam fundamentais para o atendimen-
to aos usuários da PPC.

• Plantão do Serviço Social – neste setor são centralizados os atendimentos aos usuários 
das clínicas em que não há a presença do assistente social. O atendimento é realizado 
no espaço do Departamento de Serviço Social.

• Atendimento aos Funcionários – por solicitação da direção da PPC, a coordenação 
técnica do Núcleo de Planejamento e Organização de Assistência elaborou um projeto 
a fi m de organizar e garantir o acesso dos trabalhadores da PPC ao atendimento médi-
co, o que ocorre desde setembro de 2009. Desde 2014, uma assistente social oriunda 
do concurso UERJ presta atendimento aos funcionários e contratados que necessitam 
de consulta médica. Além disso, fornece orientações relativas ao processo saúde/doença 
e realiza encaminhamentos sociais.

 Os avanços na assistência
Graças ao crescimento da equipe de assistentes sociais, especialmente em razão do concurso 

realizado pela UERJ, e à incorporação dos alunos participantes dos projetos de extensão foi 
possível conferir nova dinâmica ao trabalho do serviço social na PPC e, dessa forma, obter o 
crescimento signifi cativo do número de atendimentos prestados aos usuários ao longo do pe-
ríodo compreendido entre 2008 e 2015, conforme demonstra o gráfi co a seguir.
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os objetivos da Política Nacional de Saúde. Neste sentido, a Diretoria Científi ca realizou as 
seguintes atividades:

• Fortalecimento de ações conjuntas envolvendo UERJ, HUPE e PPC

• Projeto de ampliação estrutural do ambulatório de pediatria, visando ao atendimento espe-
cializado nas áreas de genética médica, uropediatria e neurologia pediátrica;

• Projeto de desenvolvimento de atividades no âmbito da docência, assistência e pesquisa sob 
a óptica extensionista da UERJ, visando à assistência multidisciplinar em pediatria;

• Projeto “Infraestrutura de Pesquisa na Policlínica Piquet Carneiro: Integração, Imagem, 
Biologia Molecular e Sistemas Computacionais em Saúde”, em parceria com o IBRAG e a 
Faculdade de Odontologia. Tal projeto foi submetido à Finep em outubro de 2015.

Projetos desenvolvidos em parceria com o Centro de Estudos para sub-
missão a editais de fomento que obtiveram êxito
• Projeto “Diagnóstico Precoce de Câncer de Boca e Reabilitação Cirúrgica por meio de 

Sistemas de Computação em Imagens Digitais da Face com Base na Avaliação dos Aspectos 
Histopatológicos”, em parceria com o Serviço de Radiologia Odontológica da PPC, coor-
denado pelo Prof. Marcelo Daniel Brito Faria (em andamento);

• Projeto “Implantação do Centro de Pesquisa e Atendimento Odontológico para Pacientes 
com Defi ciência da Policlínica Piquet Carneiro – Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro”, coordenado pela Profª. Luciana Freitas Bastos (em andamento);

• Projeto “Ambulatório de Pediatria da Policlínica Piquet Carneiro – Implementação de 
Pesquisa Clínica e Capacitação Profi ssional em Prevenção da Doença Renal Crônica em 
Crianças e Adolescentes Portadores de Disfunção do Trato Urinário Inferior”, coordenado 
pela Profª. Eliane Maria Garcez Oliveira da Fonseca (em andamento);

• Projeto “Benefícios e Difi culdades Decorrentes da Terapia de Reposição Enzimática em 
Pacientes com Doenças Lisossômicas: o Exemplo das Mucopolissacaridoses II e VI e da 
Doença de Fabry”, coordenado pela Profª. Raquel Boy (iniciado em março de 2013 e 
fi nalizado em abril de 2015).

Projetos desenvolvidos em parceria com outras instituições
• Coordenação do Centro de Excelência em Avaliação Econômica e Análise de Decisão da 

ProVac Network - Pan American Health Organization (PAHO) com o objetivo de prover 
países da América Latina e do Caribe com modelos de análise de decisão na incorporação 
de vacinas;

• Integração à Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde/REBRATS do Departa-
mento de Ciência e Tecnologia/DECIT do Ministério da Saúde;

• Integração ao Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Avaliação 
de Tecnologias em Saúde (IATS) CNPq/Brasil e posterior criação de núcleo de pesquisa do 
IATS na Universidade do Estado do Rio de Janeiro;

• Participação, como equipe de pesquisa, no projeto “e-Health na Clínica de Família Santa 
Marta”, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro 
(em andamento);

• “PROJETO PESTALOZZI: Assistência Integral e Sustentável à Pessoa Portadora de De-
fi ciência Intelectual – O modelo da parceria Policlínica Piquet Carneiro e Sociedade Pes-
talozzi do Brasil”, coordenado em parceria com a Sociedade Pestalozzi do Brasil e criado 
pelo Núcleo Especializado em Habilitação/Reabilitação para Múltiplas Defi ciências da Po-
liclínica Piquet Carneiro. Infelizmente, a parceria com a Sociedade Pestalozzi – Unidade 
Mangueira foi encerrada em dezembro de 2012. No entanto, vale ressaltar que a constru-
ção coletiva do projeto que envolveu Serviço Social, Enfermagem, Odontologia, Pediatria, 
Fisioterapia e a Atenção Primária do NESA, sob a coordenação do Centro de Estudos, 
resultou em uma ação que colocou em pauta a necessidade de criação de serviços específi cos 
e multidisciplinares voltados para a criança e o adolescente com defi ciência. A partir dessa 
primeira iniciativa, diversas outras ações de construção de projetos coletivos e intersetoriais 
foram incentivadas pela equipe do Centro de Estudos;

• “Projeto de Implantação de um Centro de Referência para Triagem Neonatal, Diagnóstico 
Precoce, Acompanhamento e Tratamento da Fibrose Cística no Complexo de Saúde da Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro”. A Direção Científi ca procurou, sem sucesso, viabili-
zar a implantação efetiva de um Centro de Referência de Diagnóstico Neonatal, Tratamento 
e Acompanhamento da Fibrose Cística no Complexo de Saúde da UERJ em convênio com a 
Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (encerrado em novembro de 2012); 

• Projeto “Telessaúde: m-Health Suitcase no Atendimento de Pacientes em Visitas Domici-

Total de atendimentos prestados, por ano

Fonte: Departamento de Serviço Social/PPC, jul 2015

Em números absolutos foram atendidos 4.308 usuários em 2007 (ano anterior ao início da 
atual gestão da PPC, quando atuavam apenas sete assistentes sociais do Ministério da Saúde); 
10.815 usuários em 2008; 22.628 usuários em 2009; 14.598 em 2010; 18.493 usuários em 
2011; 22.312 usuários em 2012; 19.273 usuários em 2013; 18.394 em 2014; e 3.651 aten-
dimentos até abril de 2015. A redução do número de atendimentos ocorrida em alguns anos 
gerou a necessidade de reavaliação das ações da equipe de serviço social com o intuito de apri-
morar e incrementar os atendimentos realizados.

As assistentes sociais concursadas chegaram à PPC com a perspectiva de colaborar para a 
consolidação das ações iniciadas em 2008, fruto do modelo inovador de gestão docente-assis-
tencial implantado pela direção da Policlínica Piquet Carneiro. As principais metas estabeleci-
das foram a reestruturação do serviço, a ampliação da assistência prestada à população usuária, a 
criação e consolidação do Departamento de Serviço Social e a implantação de campo de estágio 
como locus privilegiado para a formação de recursos humanos e produção de conhecimento na 
área de serviço social e de saúde com foco no fortalecimento do eixo ensino-pesquisa-extensão.

A qualifi cação profi ssional dos assistentes sociais é um dos principais objetivos a ser alcança-
dos pelo Departamento de Serviço Social da PPC. Visando à concretização desse objetivo são 
desenvolvidas as seguintes estratégias: participação de toda a equipe de assistentes sociais em 
cursos sobre elaboração e avaliação de programas e sobre atualização previdenciária; inserção de 
assistentes sociais da Policlínica no Curso de Especialização em Serviço Social e Saúde da FSS/
UERJ; desenvolvimento de pesquisa em serviço, em parceira com a FSS/UERJ, voltada para 
a avaliação dos resultados da implantação de políticas públicas na PPC, como por exemplo, a 
Política Nacional de Humanização/PNH e a Rede Nacional de Atenção Integral em Saúde do 
Trabalhador/RENAST; e incentivo à participação em eventos científi cos, com a apresentação 
de trabalhos desenvolvidos no âmbito da Policlínica Piquet Carneiro.

Diretoria Científi ca
Nossa Reitoria tem uma visão clara sobre os órgãos existentes na UERJ na área de Saúde, 

que devem sempre estar submetidos à fi nalidade acadêmica de nossa Instituição. Na Policlínica 
Piquet Carneiro, gerenciada por um professor de livre nomeação do Reitor, criamos uma Dire-
toria Científi ca na estrutura gerencial.

Considerando que a UERJ é uma instituição com vocação de excelência acadêmica e científi ca, a 
Diretoria Científi ca da Policlínica Piquet Carneiro viu-se impelida a buscar a melhoria contínua da 
qualidade de seus serviços no campo do ensino e da pesquisa.

No período desta gestão foi elaborada a missão do Centro de Estudos, bem como alguns 
objetivos que nortearam o seu alcance, quais sejam:

• Articular os diferentes serviços clínicos e cirúrgicos com suas respectivas áreas de expertise, 
no sentido de estruturar uma rede de pesquisa clínica com capacidade instalada para dese-
nhar e conduzir diferentes estudos na área; 

• Ampliar a capacidade de produção de dissertações, teses e publicações científi cas aplicadas 
à saúde;

• Acompanhar editais das agências de fomento à pesquisa visando ao auxílio aos pesquisa-
dores interessados;

• Elaborar um banco de dados para fi ns de registro de todos os projetos desenvolvidos na 
PPC, visando à sua posterior divulgação;

• Proporcionar cursos de atualização e aperfeiçoamento para discentes, docentes, profi ssio-
nais técnico-administrativos e população externa.

A Diretoria Científi ca da Policlínica Piquet Carneiro está capacitada para auxiliar a con-
dução de protocolos, com o intuito de responder a importantes questões relacionadas às ne-
cessidades de saúde da população do estado do Rio de Janeiro, sempre em consonância com 



PRESTANDO CONTAS • GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA / 35

liares das Clínicas de Família do Rio de Janeiro”, realizado em parceria com a Secretaria de 
Saúde e Defesa Civil do Município do Rio de Janeiro (fi nalizado em setembro de 2013);

• Projeto “Impacto Econômico e na Qualidade de Vida associado à Dengue no Brasil”. Pro-
jeto multicêntrico que foi desenvolvido em seis estados do Brasil, sendo a UERJ a represen-
tante do Rio de Janeiro (fi nalizado em dezembro de 2014);

• Projeto “Crânio-Face Brasil”. Projeto multicêntrico, sob coordenação central da Drª. Vera 
Lucia Gil da Silva Lopes (Departamento de Genética Médica da UNICAMP), cujo centro 
colaborador é a PPC em parceria com a disciplina de Cirurgia Plástica. É coordenado local-
mente pela Profª. Raquel Tavares Boy da Silva (em andamento).

Atividades de pesquisa
• Realização de pesquisa sobre custo-efetividade e impacto orçamentário do tratamento me-

dicamentoso da hiperplasia benigna de próstata;

• Editoração do Jornal Brasileiro de Economia da Saúde, periódico trimestral, indexado na 
Biblioteca Virtual em Saúde da BIREME/OPAS/OMS, com chancela do Programa de 
Pós-graduação em Ciências Médicas (PGCM) da UERJ;

• Realização de pesquisa sobre custos das internações por diabetes e suas complicações micro-
vasculares e macrovasculares em dois hospitais públicos do Rio de Janeiro;

• Projeto “Tamanho da Coroa, Espessura de Esmalte e Dentina de Molares Decíduos Sadios 
e Profundidade de Lesão de Cárie Oclusal e Interproximal: Análise Ex-vivo, Radiográfi ca e 
Histológica”, coordenado pela Profª. Mirian de Marsillac; 

• Projeto “O Uso de Short Message Service (SMS) como Facilitador no Tratamento da Hi-
pertensão Arterial Sistêmica”, desenvolvido pelo doutorando Carlos Gustavo Brandão Cor-
rêa de Castro;

• Projeto “Efeito da Eletroestimulação Transcutânea Sacral no Tratamento da Constipação 
Intestinal Refratária em Crianças e Adolescentes”, elaborado pela mestranda Vera Queiroz 
Amante Machado e coordenado pela Profª. Eliane Maria Garcez Oliveira da Fonseca;

• Projeto “Avaliação do Custo e Qualidade de Vida da Dengue no Brasil”, desenvolvido pela 
mestranda Michelle Quarti Machado da Rosa, sob orientação do Prof. Wille Oigman;

• Projeto “Análise das Mutações do Gene da Fillaggrina nos Pacientes Portadores de Der-
matite Atópica”, realizado pela mestranda Amanda Hertz, sob orientação do Prof. Denizar 
Vianna Araujo;

• Projeto “Avaliação do HLA e Polimorfi smos Genéticos nas Farmacodermias Graves”, ela-
borado pela mestranda Maria Inês Perelló, sob orientação do Prof. Luis Cristóvão Sobrino 
Porto;

• Projeto “Estudo Prospectivo Multicêntrico de Obesos com Indicação para Tratamento Ci-
rúrgico da Obesidade: Aspectos Clínicos e Econômicos”, desenvolvido pelo ambulatório 
de obesidade da PPC, sob coordenação da Profª Luciana Bahia e Prof. Guilherme Kramer 
(em andamento).

Em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde/OPAS
• Elaboração de guia metodológico para estudos de custo da doença com foco em doenças 

pneumocócicas e rotavirus;
• Elaboração de guia metodológico para busca de dados sobre incidência de otite média aguda;
• Estudo sobre incidência de otite média aguda no Brasil.

Em parceria com o Conselho Nacional de Pesquisa/CNPq

• Revisão sistemática dos tratamentos medicamentosos para hiperplasia prostática benigna;

• Análise de custo-efetividade dos tratamentos medicamentosos para hiperplasia prostática 
benigna no Sistema Único de Saúde.

• Em parceria com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia/IATS para avaliação de 
tecnologias em saúde – CNPq/Brasil

• Estudo de custos das doenças relacionadas ao sobrepeso e obesidade no Sistema Único de Saúde;

• Estudo de custos das doenças relacionadas ao álcool no Sistema Único de Saúde;

• Estudo de custos das doenças relacionadas à poluição ambiental no Sistema Único de Saúde;

• Revisão sistemática do tratamento do diabetes mellitus tipo 1 com análogos de insulina de 
ação lenta e rápida;

• Análise de custo-efetividade do tratamento do diabetes mellitus tipo 1 com análogos de 
insulina de ação lenta e rápida em comparação com insulinas humanas.

Atividades de ensino e eventos
• Realização do Curso de Pesquisa Clínica do Programa de Pós-Graduação strictu sensu em 

Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro;

• Curso de capacitação de gestores da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro reali-
zado em novembro de 2011, no Centro de Estudos da Policlínica Piquet Carneiro;

• Apoio ao Curso de Capacitação em Dengue para Agentes Comunitários de Saúde da AP 
2.1, da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, realizado no Centro 
de Estudos da Policlínica Piquet Carneiro em fevereiro de 2013;

• Curso de Extensão “Noções básicas para Pesquisa envolvendo Seres Humanos (dos Concei-
tos Básicos à Prática nas Universidades)”, realizado no segundo semestre de 2013 e promo-
vido em parceria com o Laboratório de HLA/IBRAG e com a Unidade de Apoio a Projetos 
do HUPE. A segunda edição do curso está programada para o segundo semestre de 2015;

• Visita técnica da Profª. Vera Lucia Gil da Silva Lopes, em razão do desenvolvimento do 
projeto “Crânio-Face Brasil”, em março de 2013;

• 1º Encontro de Pesquisa SR2-PPC com a participação da Profª. Monica Heilbron, sub- 
reitora de pesquisa da UERJ, realizado em outubro de 2013;

• Visita técnica da Drª. Flavia Ribeiro Vital e sua equipe, do Centro de Estudos e Pesquisas 
do Hospital do Câncer de Muriaé, em março de 2015.

• Apoio à equipe de fonoaudiólogos do Centro de Tratamento de Anomalias Craniofaciais 
– CTAC para a reorganização dos formulários do serviço, com o objetivo de incrementar 
a coleta de dados e o desenvolvimento de pesquisas de caráter epidemiológico e clínico;

• Apoio às aulas de graduação e pós-graduação promovidas por faculdades e institutos da 
UERJ e departamentos da PPC;

Apoio a Semanas Científi cas e Jornadas;
• Apoio a Cursos de Extensão multiprofi ssionais com emissão de mais de 3.000 certifi cados;

• Feiras populares, com interatividade e atividades de educação em saúde para a população 
interna e externa.

Administração 
Ao longo da gestão, o Departamento de Administração implementou mudanças estraté-

gicas com o intuito de agilizar e aprimorar o atendimento ao público, bem como promover 
o desenvolvimento de uma administração transparente, dinâmica e proativa. Outra relevante 
preocupação deste Departamento consiste em proporcionar aos seus servidores um ambiente 
de trabalho satisfatório. 

A Divisão de Arquivo Médico é responsável pelo acondicionamento, preservação, distribui-
ção e organização de todos os prontuários dos pacientes matriculados e atendidos na Policlínica.

A  Divisão de Marcação de Consultas e Matrícula foi responsável pelas marcações de consul-
tas e exames para atendimento na PPC, e abertura de novas matrículas. A rotina de marcação 
de consultas sofreu alterações, o que possibilitou o aumento do número de consultas disponi-
bilizadas, semanalmente, aos usuários. A implantação do sistema de distribuição de senhas para 
abertura de matrículas permitiu ao usuário aguardar o atendimento sentado, evitando, assim, 
a formação fi las.  

Em 2014, com a implantação do Sistema Nacional de Regulação/SISREG, as marcações de 
consultas foram descentralizadas e passaram a ser realizadas pelos próprios ambulatórios. Os 
atendentes da Divisão foram redistribuídos, passando a funcionar no local o Setor de Matrícula 
e a Central de Regulação.

O Serviço de Desenvolvimento de Pessoas foi criado em 2008, com o objetivo de contri-
buir para o desenvolvimento dos colaboradores da Policlínica Piquet Carneiro, implementando 
ações focadas na avaliação, acompanhamento e desenvolvimento dos funcionários, e fornecen-
do indicadores gerenciais que contribuam para a tomada de decisões relacionadas aos processos 
organizacionais. 

O Serviço de Administração de Pessoas/UERJ da suporte à SRH/UERJ em relação aos ser-
vidores da UERJ lotados e localizados na Policlínica Piquet Carneiro, aos prestadores de serviço 
contratados pela COPAT/SRH e aos servidores cedidos de outras instituições que atuam na 
PPC. O SAP-UERJ também é responsável pela elaboração das folhas de pagamento mensais 
e de férias dos prestadores de serviço contratados, prestadores de serviços complementares e 
bolsistas, respondendo pelo controle do quadro de prestadores de serviços que atuam na PPC.

Considerando o número de concursos realizados pela SRH/UERJ para diversos cargos hou-
ve um signifi cativo aumento no quadro de servidores lotados e localizados na PPC, conforme 
demonstra o gráfi co abaixo, tomando por base o mês de junho de cada ano:
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Servidores concursados efetivados por ano

Fonte: Serviço de Administração de Pessoas/UERJ-PPC, jun 2015

Em contrapartida, os contratos de prestação de serviços da PPC/UERJ e da SRH/
UERJ obtiveram uma queda relevante no mesmo período, conforme demonstram os 
gráficos a seguir.

Prestadores de serviço efetivados por ano

Fonte: Serviço de Administração de Pessoas/UERJ-PPC, jun 2015

Prestadores de serviço (contratos externos) efetivados por ano

Fonte: Serviço de Administração de Pessoas/UERJ-PPC, jun 2015

O próximo quadro demonstra o quantitativo geral de pessoal pago pela Policlínica, por 
categoria, e o impacto provocado na folha de pagamento mensal no período de 2008 a 2015, 
tomando por base o mês de junho de cada ano.

Impacto em folha de pagamento mensal
Mês/Ano Autônomo Estagiário Servidor UERJ Servidor MS Total Mensal

 Qtd R$ Qtd R$ Qtd R$ Qtd R$ R$
jun/08 66 54.431,03 0 0 21 22.330,92 13 9.806,20 86.568,15
jun/09 121 143.735,09 6 3.157,80 27 27.514,09 8 5.936,85 180.343,83
jun/10 156 189.754,84 6 2.989,17 28 30.178,35 10 7.127,23 230.049,59
jun/11 189 218.891,51 5 2.642,87 29 31.544,25 9 6.681,05 259.759,68
jun/12 218 251.387,50 8 3.825,70 34 36.179,46 7 4.612,56 296.005,22
jun/13 234 284.251,06 7 4.099,20 37 39.008,18 9 5.654,23 333.012,67
jun/14 192 225.185,27 4 2.342,40 40 41.836,06 10 8.984,23 278.347,96
jun/15 153 222.399,15 3 1.756,80 39 42.581,84 10 10.240,23 276.978,02

Totais gerais  1.590.035,45  20.813,94  271.173,15  59.042,58 1.941.065,12

Fonte: Serviço de Administração de Pessoas/UERJ-PPC, jun 2015

A seguir são apresentados quadros demonstrativos das alterações ocorridas no quadro funcional do 
Ministério da Saúde decorrentes de aposentadorias, remoções, exonerações e falecimentos, no período 
de 2008 a 2015. As tabela demonstram o desligamento (não paulatino) do Ministério da Saúde no 
apoio à Policlínica Piquet Carneiro. As saídas desses profi ssionais não signifi caram reposição do MS.

Aposentadorias
Cargos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Administrador - 01 - - - - - - 01
Agente de Administração 01 12 01 01 03 03 01 01 23
Agente de Portaria - 01 01 - - - 01 - 03
Agente de Vigilância - - - - - - - 01 01
Agente de Serviços 
Complementares 02 02 - - - - - - 04

Artífi ce Mecânico - - 01 - - - - - 01
Assistente Social 01 02 - - - - 01 - 04
Aux. Op. Serv. Diversos 02 01 04 02 - 01 01 - 11
Auxiliar de Enfermagem 01 06 07 03 - 01 02 01 21
Datilógrafo - 02 01 - - - - - 03
Enfermeiro - 03 04 03 - - - - 10
Farmacêutico - 01 - - - - - - 01
Fisioterapeuta - 01 - - - 01 - - 02
Fonoaudiólogo 01 - - - - - - - 01
Laboratorista - - - - - - - 01 01
Médico 23 20 20 14 12 10 10 04 113
Motorista - 01 - - 02 - - - 03
Nutricionista - - - - - 01 - - 01
Odontólogo 01 - - - - - - 01 02
Técnico de Laboratório 01 - 03 01 01 - - - 06
Técnico em Radiologia 03 - - - - - - - 03
Terapeuta Ocupacional - 01 - - - - - - 01
TOTAL 36 54 42 24 18 17 16 09 216

Fonte: Serviço de Administração de Pessoas/MS-PPC, jun 2015

Exercício 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Remoções 01 08 06 03 02 02 - - 22
Exonerações - 01 01 - 01 - - - 03
Falecimentos - 04 - 01 02 - 01 02 10
Total 01 13 07 04 05 02 01 02 35

Fonte: Serviço de Administração de Pessoas/MS-PPC, jun 2015

Receitas e despesas da Policlínica Piquet Carneiro
O Departamento Financeiro controla todas as receitas e despesas da PPC e funciona com 

uma estrutura mínima capaz de atender e articular as necessidades demandadas por todos os se-
tores da PPC, fazendo a ligação com os diversos setores da UERJ responsáveis pelos empenhos, 
liquidações e pagamentos das despesas.

 A apuração dos procedimentos assistenciais realizados por profi ssionais médicos e não mé-
dicos que resultam em serviços remunerados pelo município do Rio de Janeiro (gestor local de 
saúde) é responsabilidade do Serviço de Faturamento, que passou por grandes mudanças, pois 
até 2008 as rotinas administrativas eram realizadas de forma manual, sem o apoio de um sistema 
informatizado. A partir da informatização das rotinas do Serviço, os processos de trabalho pas-
saram a ser otimizados e desenvolvidos de forma mais ágil. A melhoria da comunicação com os 
departamentos e ambulatórios da Policlínica também contribuiu sobremaneira para melhorar o 
fl uxo de informações relacionadas aos procedimentos executados. Houve signifi cativa evolução 
no rol dos procedimentos informados, pois os profi ssionais passaram a registrar procedimentos 
que eram ignorados até então. Isso possibilitou aumentar os valores brutos informados.

Os servidores lotados no Serviço foram treinados para utilizar a ferramenta Cadastro Nacio-
nal de Estabelecimentos de Saúde/CNES, com o objetivo de atender ao crescimento da PPC 
resultante da migração de ambulatórios oriundos do HUPE.

No início da atual gestão da PPC, apenas os procedimentos ambulatoriais faturados em BPA 
(boletim de procedimentos ambulatoriais) eram contabilizados junto à Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro. Nessa ocasião, as cirurgias realizadas na Policlínica 
eram faturadas pelo HUPE. Ao longo da atual gestão, foram implementados o faturamento 
em APAC (autorização de procedimentos de alta complexidade) e HD (hospital dia) e, aos 
poucos, as cirurgias começaram a ser faturadas pela PPC. Atualmente, conforme determinação 
da direção geral da Policlínica, somente serão realizadas na unidade as cirurgias que podem ser 
faturadas pela PPC.
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Receitas
A receita da Policlínica Piquet Carneiro é composta pelo faturamento dos procedimentos 

executados pela Policlínica e repassados pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do 
Rio de Janeiro e pela verba fi xa de custeio, oriunda do Ministério da Saúde, no valor mensal 
de R$ 242.481,39 (duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e 
nove centavos). Em outubro de 2014, a SMSDC cancelou o repasse dessa verba de custeio, o 
que representa uma perda de quase 50% da receita.

As tabelas e gráfi cos a seguir apresentam o valor faturado dos procedimentos realizados pela PPC.

Receita proveniente de faturamento SUS
Ano Valor apresentado à SMSDC (R$) Valor aprovado pela SMSDC (R$)
2008 1.709.607,24 1.344.888,55
2009 1.782.025,93 1.527.890,79
2010 1.975.882,30 1.710.552,51
2011 2.267.707,36 1.949.688,82
2012 2.656.364,94 2.181.780,33
2013 3.663.778,76 2.494.381,54
2014 4.096.939,12 2.876.681,81
2015 1.326.075,68 1.074.573,04

Fonte: Departamento Financeiro/PPC, jun 2015 

Fonte: Departamento Financeiro/PPC, jun 2015

Quantidade de procedimentos realizados na PPC
Ano Quantidade apresentada à SMSDC Quantidade aprovada pela SMSDC
2008 387.664 298.778
2009 393.843 352.638
2010 503.530 466.110
2011 542.501 487.193
2012 551.056 513.561
2013 678.814 596.375
2014 776.201 693.659
2015 253.892 233.057

Fonte: Departamento Financeiro/PPC, jun 2015

Fonte: Departamento Financeiro/PPC, jun 2015

Receitas provenientes de procedimentos realizados pela UCAMB
A Unidade de Cirurgia Ambulatorial realiza cirurgias desde 2007. Apenas algumas dessas 

cirurgias eram faturadas pela PPC, sendo a documentação da maioria delas encaminhada ao 
HUPE para ser faturada por aquela unidade. A Policlínica Piquet Carneiro, ao longo dos anos, 
vem se esforçando para que todas as cirurgias realizadas em seu centro cirúrgico sejam por ela 
faturadas.

Cirurgias realizadas pela UCAMB-PPC (valores em reais)
Ano Cirurgias realizadas Cirurgias apresentadas Cirurgias aprovadas
2008 416.011,79 4.878,67 4.219,53
2009 546.782,22 4.472,34 4.355,62
2010 485.884,60 10.119,96 10.119,96
2011 728.463,93 53.275,39 30.544,17
2012 800.542,77 227.582,14 27.000,76
2013 1.262.149,06 602.225,49 34.398,63
2014 1.063.918,25 639.259,51 56.437,44
2015 184.255,21 148.117,90 42.560,43

Fonte: Departamento Financeiro/PPC, jun 2015

Fonte: Departamento Financeiro/PPC, jun 2015

Cirurgias realizadas na UCAMB PPC - Quantitativo
 Cirurgias realizadas Cirurgias apresentadas Cirurgias aprovadas

2008 1.214 385 355
2009 1.399 312 306
2010 1.119 426 426
2011 1.476 575 454
2012 1.809 1.091 436
2013 3.348 2.441 551
2014 3.815 2.781 861
2015 792 502 163

Fonte: Departamento Financeiro/PPC, jun 2015

Fonte: Departamento Financeiro/PPC, jun 2015

Despesas
A partir de 2008 algumas despesas da PPC passaram a ser pagas pela UERJ após autorização 

da Reitoria da UERJ e da DAF-UERJ. Essa autorização foi de vital importância para que a PPC 
continuasse a oferecer à população um atendimento efi ciente e de qualidade. As despesas que 
passaram a serem pagas pela DAF/UERJ com recursos orçamentários da Universidade são as que 
seguem.
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Despesas pagas pela UERJ em 2015
Descrição Valor Mensal (R$)

Serviços de limpeza e conservação 428.000,00
Serviço de vigilância 330.000,00

Prestadores de serviços (pessoa física) 230.000,00
Light 50.000,00

Cedae 30.000,00
Telefonia 30.000,00

SIDES 16.000,00
TOTAL 1.114.000,00

Fonte: Departamento Financeiro/PPC, jun 2015

O quadro abaixo estabelece um comparativo entre as receitas e as despesas da PPC. Nas re-
ceitas estão incluídos o faturamento de procedimentos da Policlínica, a cota de custeio no valor 
mensal de R$ 242.481,39 (duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e 
trinta e nove centavos) e os rendimentos de aplicações fi nanceiras:

PPC - Receitas X Despesas
Ano Receitas Despesas
2008 3.971.969,24 3.290.469,50
2009 3.997.971,59 3.692.515,54
2010 5.406.054,64 4.918.483,18
2011 5.028.608,78 5.659.859,33
2012 4.924.609,68 5.083.284,25
2013 5.983.919,18 6.941.795,72
2014 5.027.587,89 4.935.432,19
2015 1.312.082,08 911.091,17

Fonte: Departamento Financeiro/PPC, jun 2015

Fonte: Departamento Financeiro/PPC, jun 2015

A PPC sofreu muitas glosas fi nanceiras, conforme demonstram os quadros apresentados. Em de-
zembro de 2014, um novo Plano Operativo Anual (documento que propõe a contratação, pela Se-
cretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, de serviços realizados pela Policlínica, 
estabelecendo quantitativos e valores a ser remunerados pelo município), foi assinado e encontra-se em 
processo de negociação com a Secretaria, com o objetivo de eliminar tais glosas.

Foi elaborado, em abril de 2008, o projeto “Expansão da Rede de Informática com o Objetivo de 
Promover a Pesquisa Clínica e Epidemiológica na Policlínica Piquet Carneiro-HUPE-UERJ”, com o 
propósito de consolidar a infraestrutura de informática da PPC para a criação de uma base de dados 
que favorecesse a realização de futuros projetos de pesquisa. O projeto foi implementado ao longo de 
2008 e 2009, com fi nanciamento da Faperj, e contou com a colaboração da Diretoria de Informática 
da UERJ, que desenvolveu o “Projeto de Redes da PPC”, apresentado conjuntamente à Faperj.

Através desse projeto foram instalados 268 novos pontos de rede interligados ao equipamento central 
de rede por fi bra óptica e distribuídos por oito novos racks, que funcionam de forma independente. 
Também foram adquiridos e instalados 165 novos equipamentos. Dentre esses destacam-se as máquinas 
de processamento central (servidores) e os novos computadores utilizados pela Coordenação de Infor-
mações em Saúde, pela Divisão de Marcação e Matrícula e pelas recepções das diversas clínicas da PPC.

A articulação com a Diretoria de Informática foi fundamental no tocante à cessão de servidores de 
nível superior para gerenciar a Coordenação, bem como em relação à doação de dois equipamentos 
centrais de informática (servidores) para complementar o parque adquirido através do projeto apresen-
tado à Faperj. Também merece destaque a ampliação do link de internet de 512 bps para 2 Mbps, em 
2009, e, em 2011, para 10 Mbps, através do projeto Infovia 2.

Projetos sociais e acadêmicos

Acolhimento
O panorama encontrado no início de nossa Reitoria revelava o desequilíbrio entre a oferta 

e a demanda de consultas, decorrente do elevado número de aposentadorias dos médicos origi-
nários do extinto INAMPS, o que diminuía a disponibilidade de vagas e acarretava problemas 
no fl uxo de atendimento, ocasionando a formação de longas fi las para marcação de consultas, 
iniciadas durante a madrugada. 

Com o propósito de realizar o enfrentamento desse problema, foi dado início em 2008 ao 
processo de reformulação do modelo de atenção da Policlínica Piquet Carneiro. Esse processo teve 
origem no desejo de seus gestores de estabelecer propostas para a melhoria do fl uxo e do acesso, de 
conferir maior transparência em relação à marcação de consultas, e de formalizar estratégias para 
implantação do Acolhimento, diretriz e dispositivo da Política Nacional de Humanização do Mi-
nistério da Saúde e, dessa forma, reestruturar a assistência da PPC a partir de sua porta de entrada.

O Acolhimento foi implantado em janeiro de 2009 com o propósito de acolher e oferecer 
escuta aos usuários em um ambiente em que se sentissem valorizados e respeitados, tendo como 
objetivos: facilitar o acesso aos serviços da PPC; orientar e encaminhar para a rede SUS, quando 
necessário; e fornecer informações sobre os direitos sociais e aqueles relativos à saúde.

Saúde mental 
As mudanças na assistência em saúde mental realizadas no mundo todo desde os anos 90 – e 

no Brasil principalmente nos últimos 14 anos, desde a publicação da Lei 10216/2001 –, têm 
sido apoiadas e incentivadas tanto por entidades internacionais – Organização Mundial de 
Saúde/OMS e Organização Pan Americana de Saúde/OPAS –, como pela comunidade cienti-
fi ca, em um movimento que visa superar o denominado “Mental Health Gap”, a ausência de 
cuidado adequado nessa área da saúde. 

Em janeiro de 2011 foi criado o Núcleo de Saúde Mental da Policlínica Piquet Carneiro, 
gerido por um colegiado que inclui as seguintes unidades acadêmicas da UERJ: Faculdade 
de Ciências Médicas (disciplinas Saúde Mental e Psicologia Médica); Instituto de Psicologia; 
Faculdade de Serviço Social e Faculdade de Enfermagem. Esse Núcleo tem como missão coor-
denar, organizar e estruturar a assistência em saúde mental na PPC, atuando de forma integrada 
com o HUPE e com a rede assistencial do SUS nas regiões das APs 1.0, 2.2 e 3.2 do município 
do Rio de Janeiro, área de abrangência da PPC, em especial com as equipes da Estratégia de 
Saúde da Família do Rio de Janeiro. 

Dentro da proposta de reestruturar a assistência e o ensino em saúde mental na PPC, alguns 
projetos vêm sendo desenvolvidos nos últimos anos, detalhados a seguir. 

Centro de Atenção Psicossocial/CAPS-UERJ 
O modelo de gestão implantado em 2009, o impacto do programa assistencial na área 

programática 2.2, além dos aspectos relativos ao desenvolvimento acadêmico favoreceram a 
consolidação de uma nova direção ética para o cuidado em saúde mental no espaço universitá-
rio e o aperfeiçoamento da política pública de saúde mental no município do Rio de Janeiro.

A sensibilização da Reitoria da UERJ, da direção geral da Policlínica Piquet Carneiro e seus 
departamentos, e das unidades acadêmicas da UERJ, especialmente do Instituto de Psicologia 
e da Faculdade de Serviço Social, foram determinantes para a sustentação político-institucional 
do projeto de constituição do Centro de Atenção Psicossocial. 

O CAPS-UERJ foi instalado na Policlínica Piquet Carneiro em 28 de maio de 2009. O 
modelo de atenção psicossocial operacionalizado produziu outro posicionamento ético-político 
do cuidado em saúde mental no espaço universitário, garantindo o diálogo entre diferentes 
saberes e práticas, e evidenciou a capacidade de um modelo de gestão universitário compromis-
sado com os princípios do Sistema Único de Saúde e da Reforma Psiquiátrica, com a produção 
interdisciplinar para a formação de conhecimento e com os direitos de cidadania dos sujeitos 
portadores de sofrimento psíquico. Um projeto em defesa da vida! 

Ainda que o CAPS-UERJ apresente um percurso recente, organiza seu projeto institucional 
afi nado com o mandato da desinstitucionalização territorial, atento às representações sociais 
acerca da loucura. O processo contínuo e árduo de lutas sociais no campo da saúde mental 
constitui tarefa cotidiana da militância de todos os segmentos envolvidos para o fortalecimento 
dos marcos civilizatórios que perpassam os direitos humanos. 

A instalação do CAPS-UERJ em uma unidade de saúde docente-assistencial possibilitou o de-
lineamento dos seguintes objetivos: consolidar a atenção psicossocial através da dinamização do 
modelo de gestão e do programa assistencial; contribuir para a construção dos fl uxos de trabalho 
com a rede de serviços de saúde mental da AP 2.2; e fortalecer o compromisso com a formação 
interdisciplinar de recursos humanos, voltada para o campo da saúde mental e atenção psicossocial. 

Atualmente, a AP 2.2 possui 30 equipes da Estratégia de Saúde da Família que contam com 
o matriciamento da saúde mental na atenção básica e a participação do CAPS-UERJ no apoio 
matricial para os casos com transtorno mental grave e riscos psicossociais.   
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Em outubro de 2009 foram instituídos os critérios e parâmetros de trabalho acerca da re-
cepção interdisciplinar para acessibilidade de novos pacientes (fl uxo organizado em conjunto 
com a Divisão de Marcação de Consultas e Matrícula). Para organizar esse fl uxo foi necessário 
estabelecer a interlocução com os serviços de saúde da área programática, sobretudo aperfei-
çoando a articulação com o recém-implantado Núcleo de Saúde Mental-PPC e fortalecendo a 
rede de cuidados através da participação no Fórum de Saúde Mental Intersetorial da A.P 2.2.

Programa assistencial e público-alvo
O modelo assistencial do CAPS-UERJ tem como referência o cuidado interdisciplinar com 

frequência intensiva, semi-intensiva e não-intensiva para pessoas adultas em sofrimento psíqui-
co residentes na A.P 2.2, público marcado por sucessivas e/ou longas internações psiquiátricas, 
o que ocasiona severo prejuízo para a autonomia pessoal e para o exercício de seus direitos.

Atualmente, 190 usuários são assistidos pelo CAPS-UERJ. A organização da atenção psi-
cossocial é realizada através de diferentes abordagens interdisciplinares, tais como: recepção 
interdisciplinar, suporte em situações de emergência e internações hospitalares, interconsultas, 
psicoterapias, administração assistida de medicamentos, ofi cinas terapêuticas, ofi cinas de traba-
lho e geração de renda e visita domiciliar. Em 2009, a equipe era essencialmente formada por 
prestadores de serviço contratados, o que foi de extrema importância para o início do trabalho 
desenvolvido pelo CAPS-UERJ. Nos anos subsequentes, houve a inserção de novos profi ssio-
nais concursados pela UERJ, o que possibilitou qualifi car a assistência, bem como cumprir as 
exigências para o início do funcionamento do serviço. 

Perfi l da Clientela

Núcleo de Ensino e Assistência em Saúde Mental/NEASM 
A missão desse Núcleo é a formação de recursos humanos, especialmente de alunos 

de pós-graduação da área de saúde mental, residentes de psiquiatria do Hospital Philippe 
Pinel e especializandos em saúde mental e psicologia médica. Oferece retaguarda de cui-
dado em saúde mental para os pacientes atendidos por outros serviços clínicos da PPC e 
do HUPE, e realiza o matriciamento em saúde mental nas unidades de atenção primaria 
das APs 1.0, 2.2 e 3.2. 

Interconsulta (ação conjunta PPC/HUPE)
A interconsulta, modalidade que caracteriza a inserção da saúde mental em outros ambula-

tórios, integra alguns serviços da PPC que dispõem de psicólogos ou enfermeiros especializados 
em saúde mental, a saber: Núcleo Especializado em Saúde do Adolescente (NESA), Cuidado 
Integral à Pessoa Idosa (CIPI), Cardiologia, Centro de Tratamento de Anomalias Craniofaciais 
(CTAC), Núcleo de Assistência e Pesquisa em Transtornos Alimentares (NAPTA), Saúde do 
Homem, ambulatório de Obesidade, ambulatório de Medicina Integral, ambulatório de HIV/
AIDS, Programa de Fibromialgia e Reumatologia.

Matriciamento nas áreas programáticas 1.0, 2.2 e 3.2
Desde a criação dos Núcleos de Atenção à Saúde da Família (NASF), em 2008, a integração 

da saúde mental com a atenção primária vem se desenvolvendo de forma intensa em todo o 
país. Nas APs 1.0, 2.2 e 3.2, essa integração ocorre através da atividade de matriciamento e 
organização das equipes de apoio que envolve docentes da FCM/UERJ e profi ssionais da PPC 
e da rede SUS, abarcando atividades docente-assistenciais, com a inserção de alunos de pós-
-graduação latu sensu, além de atividades de pesquisa nesse campo. 

Através do matriciamento é oferecida assistência especializada com atendimento psiquiátri-
co e psicológico para pacientes com transtornos mentais associados a queixas e patologias físicas 
(ansiedade, depressão e somatização) e aqueles com difi culdades de aceitação do diagnóstico 
clínico e adesão ao tratamento. São disponibilizadas vagas em psiquiatria da infância e adoles-
cência para a demanda da AP 2.2 e AP 3.2, bem como vagas de psiquiatria de adulto para as 
unidades de todo o Município através do Sistema Nacional de Regulação (SISREG).

Os atendimentos são baseados no modelo de psicoterapia breve focal e de grupo, com reta-
guarda de atendimento psiquiátrico quando necessário.

Assistência especializada em alcoologia
Funciona de forma integrada entre a PPC e o HUPE. Trata-se de um serviço ambulatorial 

que atende pacientes com problemas derivados de uso nocivo de álcool, através de grupos e 
atendimentos medicamentosos e psicoterápicos individuais.

Formação de alunos, residentes e pós-graduandos
Como se trata de um CAPS universitário, seu mandato envolve especifi cidades como a 

formação de alunos da graduação, do programa de residência e de cursos de pós-graduação 
vinculados às unidades acadêmicas da UERJ. Atualmente, são desenvolvidas as modalidades 
estágio curricular, extensão, monitoria, pesquisa e residência, através dos cursos de Serviço So-
cial, Enfermagem, Nutrição, Psicologia e Medicina/Psiquiatria. Essas modalidades possibilitam 
a formação de recursos humanos em saúde mental e também o estreitamento do vínculo dos 
docentes que acompanham esses alunos com o CAPS-UERJ. 

Capsula - Laboratório de Análises Clínicas
A Divisão de Laboratório de Análises Clínicas/Capsula da Policlínica Piquet Carneiro conta 

com uma equipe engajada na melhoria contínua dos serviços desenvolvidos, avaliada através de 
indicadores técnicos e de qualidade de atendimento do Programa de Acreditação para Labora-
tórios Clínicos da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica (PALC/SBPC).

Atendimentos e exames 
O Capsula atualiza constantemente o seu cadastro de exames para atender às necessidades 

dos pacientes matriculados na PPC, indicados para realização de exames de histocompatibilida-
de e de biologia molecular para hepatite C no Laboratório de Histocompatibilidade e Criopre-
servação, bem como das demandas específi cas de exames laboratoriais da Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro e de projetos de pesquisa de docentes da UERJ.

Em 2011, foram registrados 33.780 atendimentos. Em 2014, esse número cresceu para 
44.378 atendimentos, o que representa um aumento de 25,5% em relação a 2011.

Atendimentos por setor (comparativo entre 2011, 2014 e 1º semestre de 2015)
Origem/Clínica 2011 2014 2015 (1º sem)*

Geral 26.177 42.841 19.656
Clinica Médica (1a consulta) 2.079 25.430 5.272

Obstetrícia* 1.304 18 1
Pneumologia** 61 303 333

CTAC*** 161 146 203

Fonte: Capsula/PPC, jun 2015

Em 2011 foram registradas 2.167 amostras de materiais para exames moleculares de he-
patites, solicitados pela SMSDC, e encaminhadas ao Laboratório de Histocompatibilidade. Em 
2014 esse número apresentou um aumento de 172% em relação a 2011.
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Amostras encaminhadas ao HLA-UERJ para exame
Setor 2011 2014 2015 (1º sem)*
Hepatite - Biologia Molecular 955 2.604 1.958
TX-Renal 406 553 321
Tx-Medula óssea 234 296 142
Histocompatibilidade (associação com doenças) 44 422 179

Fonte: Capsula/PPC, jun 2015

Em 2011 foram ofertados regularmente 51 exames realizados pela área técnica do Capsula, 
totalizando 188.272 resultados liberados e 73 exames realizados nos laboratórios do HUPE 
e do Banco de Sangue Herbert de Souza, totalizando 21.773 resultados liberados. Em 2014, 
foram realizados 59 exames pela área técnica do Capsula, totalizando 370.415 resultados li-
berados e 88 exames pelos laboratórios do HUPE e do Banco de Sangue Herbert de Souza, 
totalizando 49.381 resultados liberados.

Número de atendimentos e exames realizados nos últimos 4 semestres
Periodo Atendimentos Exames Dias E/A* A/Dia** E/Dia***
2013/2º 19.481 166.217 116 8,53 168 1.433
2014/1º 20.703 195.270 112 9,43 185 1.744
2014/2º 21.675 224.526 119 10,36 183 1.887
2015/1º 20.593 226.252 113 10,99 183 2.003

Fonte: Capsula/PPC, jun 2015
   * E/A: Indicador de Exames/Atendimento
  ** A/Dia: Indicador de Atendimento/Dia
*** E/Dia: Indicador de Exame/Dia

Em 2011 192 pacientes-controles de projetos de pesquisa foram atendidos. Em 2014, esse 
número subiu para 433 pacientes-controles.

Conquistas relacionadas à infraestrutura 
• Ampla reforma de um dos banheiros localizados no andar térreo da Policlínica, que passou 

a possibilitar o acesso de cadeirantes e pessoas portadoras de defi ciências físicas;

• Desenvolvimento e implementação do Projeto de Gases Medicinais para o Núcleo Radio-
lógico de Odontologia e Atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais;

• Instalação de dois novos elevadores, um para acesso ao 2º pavimento e outro para acesso 
ao 3º pavimento da PPC;

• Instalação de dois grupos geradores para suprimento de carga elétrica aos setores essenciais da PPC;

• Realização de obras civis para instalação de duas novas autoclaves na Central de Material Esteri-
lizado;

• Implantação de sistema de efi ciência energética através da substituição de lâmpadas fl uores-
centes e incandescentes por lâmpadas tubulares de led;

• Implementação de projeto de média e baixa tensão, aprovado pela Light, com vistas à mo-
dernização das instalações elétricas e ao aumento da capacidade instalada;

• Substituição do antigo sistema hidropneumático por um novo sistema de bombas hidráu-
licas, mais efi ciente e seguro;

• Reforma e higienização do sistema central de ar condicionado da Unidade de Cirurgia 
Ambulatorial, o que possibilitou a colocação de todos os aparelhos em funcionamento, 
garantindo a melhor qualidade do ar no local;

• Realização de obra de reforma do CAPS-UERJ, readequando a área da cozinha às exigên-
cias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

PARA O FUTURO, MELHORES INDICADORES:
Este Prestando Contas abordando a gestão da UERJ em seus 

vários aspectos é uma demonstração clara do nosso crescimen-
to em qualidade. 

Os indicadores de orçamento e da execução orçamentária 
explicitam que nossa Reitoria foi pró-ativa, resolveu e enfren-
tou problemas e conseguiu mais recursos para a UERJ. 

Recuperamos a infraestrutura da UERJ que estava deteriora-
da e realizamos obras de expansão.

Fomos a Reitoria que mais apoiou o Hospital Universitário 
Pedro Ernesto nos últimos 30 anos.

Recuperamos a base de dados da UERJ, o DataUERJ, e 
estabelecemos mecanismos claros de transparência.

Foram anos de muito trabalho e de responsabilidade com a 
nossa Universidade.

As comparações que fi zemos com Reitorias anteriores foram 
realizadas no sentido de demonstrar nosso crescimento a partir 
de uma base anterior de dados,.

Não estabelecemos qualquer juízo de valores ou de avalia-
ção sobre nossos antecessores; tampouco adotamos a “máxima 
comum” de legados difíceis e/ou de “justifi cativas sobre não 
realizações com culpa de antecessor”. 

Cada Reitoria de nossa Universidade ocorreu em um con-
texto de relação com o governo, com as crises e os problemas 
que tiveram que enfrentar, e não nos cabe avaliação. Não seria 
correto, ético e justo.

Para o futuro, aqueles que querem o avanço da UERJ, 
tenham nossos indicadores como base e realizem mais. Nossa 
Universidade merece.

Prof. Ricardo Vieiralves
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PRESTANDO CONTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO

(Cumprindo o disposto na Lei de Responsabilidade 
Fiscal) 

Prof. Ricardo Vieiralves, Reitor
Prof. Paulo Roberto Volpato, Vice-Reitor

A RENOVAÇÃO DOS QUADROS É 
ESSENCIAL PARA A UNIVERSIDADE
A constituição do poder na Universidade não pode 
ser assemelhada às disputas de poder na vida políti-
ca. Na vida política é legítimo que forças políticas e 
partidárias queiram sua continuidade através do voto 
popular. Na Universidade não deve ser assim. É preci-
so que haja o novo e que os dirigentes, que têm uma 
função provisória, possam retornar à sua profi ssão de 
professores para a exercerem, repensarem o que vive-
ram e permitir que outros quadros assumam a direção 
da Universidade. Assim fi zemos. É hora de renova-
ção, novas ideias para a solução dos problemas e no-
vos compromissos. A equipe da Reitoria atual retorna, 
com prazer e a consciência do dever cumprido, à vida 
normal de professores da Instituição

Entrevista

A Universidade que encontramos e que deixamos
Quando assumimos em 2008 estávamos em processo de estag-
nação. A Reitoria não tinha nem sala por conta do incêndio de 
2007. As relações com os poderes estavam totalmente obstruí-
das. O Governo do Estado desconhecia e tratava mal a UERJ. 
Invertemos a curva de descenso e crescemos. 

A UERJ não é o único setor do estado a sofrer 
com a crise fiscal 
A crise fiscal atual é diferente de outras crises que a UERJ vi-
veu no passado. Antes o problema de financiamento era com 
a UERJ e o restante do estado não sofria com crises; agora a 
crise é de TODO o estado do Rio de Janeiro e se o financia-
mento da UERJ sofreu descontinuidade, a Educação, a Saúde, 
a Segurança também.. 

TEMOS QUE, DA ADVERSIDADE, 
GERAR ESPERANÇA E MUDANÇA 
DA CONDIÇÃO EM QUE ESTAMOS. 

NA HISTÓRIA DA UERJ HÁ POSTURAS DISTINTAS 
DE GOVERNO, MOTIVADAS PRINCIPALMENTE 
PELO GOVERNADOR QUE ESTÁ NO CARGO.
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Professores, depois de oito anos de mandato (2008-
2015) qual é a avaliação que os senhores fazem dos 
resultados e das ações?

RICARDO VIEIRALVES - Que vamos deixar bons indicadores. Os Rela-
tórios que estamos apresentando publicamente à comunidade da UERJ e à 
sociedade demonstram nossa curva de crescimento em praticamente todos os 
indicadores: acadêmicos, fi nanceiros, de concursos, de apoio aos estudantes e 
muitos mais. Quando assumimos em 2008 estávamos em processo de estag-
nação. Assumi uma Reitoria que não tinha nem sala por conta do incêndio 
de 2007. As relações com os poderes estavam totalmente obstruídas.  O Go-
verno do Estado desconhecia e tratava mal a UERJ e a Assembleia Legislativa, 
por conta de um “quebra-quebra” promovido por setores radicais de nossa 
Universidade no plenário daquela instituição, tinha – digamos – alguns pro-
blemas com a UERJ. Invertemos a curva de descenso e crescemos. Quando li 
os nossos Prestando Contas surpreendi-me com o desenvolvimento positivo 
que tivemos. Foi além das nossas expectativas estabelecidas em 2008, quando 
enfrentávamos uma crise gigantesca. A UERJ já viveu em sua história muitas 
crises – aliás, nas universidades públicas brasileiras os tempos de bonança são 
efêmeros – e teve a competência e capacidade de superá-las. Nós crescemos 
porque nossa Universidade respondeu, aderiu a um projeto de desenvolvi-
mento e trabalhou para nosso crescimento.

PAULO VOLPATO - Entrei na UERJ nos anos 60 como estudante de Me-
dicina, tornei-me professor e exerci funções de direção. Fui Vice e Diretor da 
Faculdade de Ciências Médicas, Diretor do Centro Biomédico e Vice-Reitor. 
Quando penso no passado tenho difi culdades de encontrar um ciclo virtuo-
so tão completo como o que vivemos nestes últimos oito anos. Os Reitores 
anteriores foram importantes, agiram bem e conseguiram avanços substanti-
vos para nossa Universidade. Mas a verdade é que a conjuntura muitas vezes 
não lhes foi favorável e nós soubemos criar, muito em função da experiência 
acumulada pelas Reitorias anteriores, e aproveitar uma conjuntura favorável. 
Foram, sem dúvida alguma, anos de crescimento invejáveis. Acho que o Ri-
cardo está certo. Nós deixamos bons indicadores não somente para o próximo 
Reitorado, mas para a UERJ.

Mas não houve difi culdades?

RICARDO VIEIRALVES - É claro que sim, e muitas. Difi culdade e ad-
versidade são palavras correntes na UERJ. Sílvio, um técnico que trabalhava 
no Departamento Cultural da UERJ, profi ssional dedicado e correto que se 
aposentou, colocou uma faixa no Centro Cultural que dizia: “Da adversidade, 
vivemos”. É mais ou menos assim. Nós temos que, da adversidade, gerar espe-
rança e mudança da condição em que estamos. E isto signifi ca ter uma atitude 
proativa na administração de nossa Universidade. De maneira resumida, as 
grandes difi culdades que enfrentamos foram as seguintes: 

1) A primeira, desde o fi nal de 2014 até agora, é uma crise de fi nanciamento 
do estado do Rio de Janeiro que não tenho lembrança de tal intensidade 
em outras épocas. A crise fi scal atual é diferente de outras crises que a UERJ 
viveu no passado. Antes o problema de fi nanciamento era com a UERJ e o 
restante do estado não sofria com crises; agora a crise é de TODO o estado 
do Rio de Janeiro e se o fi nanciamento da UERJ sofreu descontinuidade, 
a Educação, a Saúde, a Segurança também. É um momento muito difícil 
e termos mantido a Universidade funcionando e ainda realizando despesas 
novas não foi simples. O fi nanciamento do Governo foi descompassado e 
passamos por crises internas decorrentes muito graves. A principal foi com 
o atraso dos salários dos funcionários terceirizados (limpeza, segurança e 
manutenção), gerado pelo não pagamento a ser feito pela Secretaria de 
Fazenda e por uma ação imoral e indecente das empresas responsáveis. 
É preciso afi rmar que a UERJ não teve qualquer responsabilidade nesses 
atrasos, pelo contrário: agimos de maneira ativa com a Secretaria de Estado 
de Fazenda para o pagamento destas empresas e de outras despesas. Outros 
órgãos do estado do Rio de Janeiro estão em situação muito pior e deses-
peradora. Também houve alterações nos calendários das bolsas e atrasos. A 
gravidade da situação do estado do Rio de Janeiro é imensa.

2) A segunda difi culdade é o desvio corporativista. Como a universidade 
pública no Brasil foi muito atingida por ações políticas destrutivas, nós 
criamos certo “mecanismo de defesa” para nos protegermos desta situação. 
Esse mecanismo foi considerar a Universidade como um “ente abstrato”, 
fora do contexto e sem relação com qualquer órgão ou problema existente 
no país e no estado do Rio de Janeiro. Entretanto, se esta forma de agir nos 
protegeu um pouco na ditadura, em momento democrático é um veneno. 
Setores da UERJ radicalizaram este discurso corporativista e o transfor-
maram em uma pauta permanente. Na Reitoria anterior, a UERJ chegou 
a permanecer 12 meses em greve, dos quais nove meses consecutivos. Ou 
seja: em quatro anos de mandato, um foi em greve. 
Houve, em minha opinião, uma simplifi cação do pensamento de esquer-
da. Defi nir o Reitor como “patrão”, estabelecer o estado como “inimigo 
principal”, reduzir as difi culdades à vontade política e desconhecer o arca-
bouço legal existente é uma irresponsabilidade teórica, política e moral. É 
preciso análises claras das correlações de forças existentes, entre as forças 
reacionárias e os setores progressistas, na disputa das políticas e ações de 
Estado. O que deriva deste reducionismo é entropia e uma abdicação da 
discussão sobre as funções sociais do Estado, que são maiores que a Uni-
versidade. A equação que estes setores propõem pode ser resumida em: 
diminuir atividade e aumentar custos. Ora, não há Instituição que suporte 
isto. Este enfrentamento que ocorreu em todos os anos da nossa Reitoria 
não se esgotou, é hoje um dilema permanente da nossa vida institucional. PROF. RICARDO VIEIRALVES - POSSE EM JANEIRO DE 2012
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Sou formado na esquerda e nunca achei que luta política fosse um mal. 
Pelo contrário, o confronto de posições, que em tempos democráticos não 
precisam de atos de violência, é bom para a democracia e para o fortaleci-
mento da consciência política dos brasileiros. Considero que houve uma 
despolitização da universidade brasileira e, como bem diz Hannah Arendt, 
onde há falta de política sobram violência e retóricas ideológicas de senso 
comum. Enfrentamos ataques violentos intensos e só não tivemos conse-
quências mais graves (mesmo com os ferimentos dos seguranças da UERJ) 
por termos agido para evitá-las. 

3) A terceira grande difi culdade é a inexistência de uma política clara para o 
fi nanciamento da universidade pública.  Afi rmei, em várias ocasiões, que 
sofremos uma política de serrote: uma hora temos fi nanciamento e vive-
mos bonança (em geral em menor proporção) e em outra hora sofremos 
uma ausência de fi nanciamento que chega à penúria. É um serrote que vai 
limando o espírito da Universidade e nos trazendo desesperança e desâni-
mo. Sua consequência mais grave é que deriva em ausência de planejamen-
to. Como podemos planejar se não sabemos o que vamos contar no ano 
seguinte, às vezes nem no próprio ano? Se não encontrarmos solução para 
isto não haverá tranquilidade e planejamento. Nós tentamos a vinculação 
de receita para a UERJ na Constituição Estadual. O artigo que destinava 
6% para a UERJ (antes da UENF e da UEZO) nunca teve efeito de di-
reito e de fato. Durante décadas, e imediatamente após a promulgação da 
Constituição Estadual, esse artigo teve seus efeitos suspensos por liminar 
concedida ao Executivo estadual. Quando houve o julgamento de mérito 
pelo pleno do Supremo Tribunal Federal foi decretada de maneira defi ni-
tiva a sua inconstitucionalidade. Agora, para vincular receita à UERJ só 
mudando a Constituição do Brasil. Outras estratégias devem ser pensadas 
– ou criar um forte movimento social para mudar a Constituição do Brasil.

O Governo Federal privilegia as universidades federais em detrimento das uni-
versidades estaduais. Em primeiro lugar, quando recebemos recursos do Governo 
Federal temos que dar uma contrapartida fi nanceira de 20%. Isto signifi ca depo-
sitar, do nosso orçamento, este dinheiro em uma conta própria. As universidades 
federais não têm contrapartida e quando recebem recursos do estado do Rio de 
Janeiro também não precisam dar qualquer espécie de contrapartida fi nanceira. 
Agora, neste momento de crise nacional, o CNPq, a Capes e outros órgãos de fo-
mento cancelam apoios às universidades estaduais para manter o apoio as univer-
sidades federais. São exemplos disso a cota de bolsas PIBIC, o edital de Extensão, 
o cancelamento do Capes Infraestrutura e outros mais. 

Sou da opinião de que é preciso modifi car os investimentos da FAPERJ, que 
fi nancia mais outras instituições (federais e privadas) que as universidades es-
taduais. A FAPESP, a mais poderosa agência de fomento estadual do Brasil, 
tem uma reserva de praticamente 85% para as instituições estaduais paulistas 
e em São Paulo há poderosas instituições federais, como o Instituto Tecnoló-
gico de Aeronáutica, a Federal de São Carlos, a Federal de São Paulo e vários 
centros nacionais de pesquisa. Não é por acaso que as instituições estaduais 
paulistas estão entre as primeiras do Brasil. Acho que a comunidade da UERJ, 
se assim considerar, deveria propor um projeto de Lei (com recolhimento de 
assinaturas e solicitando que deputados estaduais de todos os partidos o patro-
cinassem) estabelecendo uma reserva de 70% dos recursos da FAPERJ para as 
universidades estaduais – seria menos que a FAPESP em São Paulo.

Há argumentos contrários a esta minha posição baseados na ideia de que a 
missão da agência de fomento é fi nanciar a ciência e que esta não se constitui 

nas bases de estrutura administrativa. Houve vezes que escutei dos defensores 
desta posição que a UERJ precisava se qualifi car mais para receber mais apoio. 
Ora, tudo seria bom se houvesse uma postura igualitária no fi nanciamento, 
e que a lógica desse fi nanciamento seguisse padrões tão nobres. O Governo 
Federal fi nancia suas instituições de maneira diferenciada das estaduais e isto 
é grave. Nós temos necessidade de investimento de infraestrutura e hoje só 
conseguimos em uma negociação política exaustiva com o Governo ou através 
de editais restritos em fi nanciamento nas agências de fomento. O caso do 
navio oceanográfi co é um exemplo: uma parte foi fi nanciada pela FAPERJ 
(o motor); outra parte fi nanciada pela FINEP (o inicio da estalagem); outra 
parte fi nanciada pela UERJ (a continuação da estalagem) e outra através de 
doação da ALERJ (o fi nal da estalagem e a instalação dos instrumentos de 
navegação). Para termos um navio oceanográfi co tivemos um fi nanciamento 
“Frankenstein”. O mesmo estaleiro que está fi nalizando o nosso navio assinou 
um contrato com as universidades federais para construir creio que sete navios 
iguais ao nosso. A diferença é que a fonte de recursos foi uma só e estes sete 
navios foram contratados de uma única vez. 

Sobre a nossa qualificação como Universidade e sobre 
a qualidade do nosso corpo docente não tenho dúvidas: 

somos muito bons. E somos capazes de produzir 
conhecimento de qualidade, de interagir de maneira ímpar 
no Brasil com a sociedade e de formarmos profissionais 
reconhecidos no mundo do trabalho. Somos hoje 80% de 

professores doutores.
A reserva de 70% dos recursos da agência de fomento poderia ter um prazo 
de validade, por exemplo, de 10 anos. Depois revemos, caso haja mudança de 
postura da União. Mas esta proposta não pode ser de um Reitor. Ela só terá 
força se a comunidade Uerjiana criar um movimento político potente, como 
nós sabemos fazer. Creio que se não fi zermos desta maneira, a crise que demo-
rará será cruel com a UERJ.

PROF. PAULO VOLPATO - POSSE EM JANEIRO DE 2012
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Então, professores, como esta política de fi nanciamen-
to ocorreu na UERJ, como se deu o que o Reitor deno-
minou de “serrote”?

RICARDO VIEIRALVES - Na história da UERJ há posturas distintas de 
Governo, motivadas principalmente pelo Governador que está no cargo. Des-
taco três posturas de governadores com a UERJ. 

A primeira no início dos anos 60, quando o Governador foi Carlos Lacerda. 
Naquele momento incorporamos o Hospital Universitário Pedro Ernesto e 
passamos a ter um Hospital para a formação dos nossos estudantes em saúde. 
É bom lembrar que esta incorporação foi fruto de um movimento dos estu-
dantes e do Diretório Acadêmico da Medicina, sob a liderança de Marcos 
Moraes, hoje um dos maiores cientistas do Brasil.

A segunda no início dos 70, quando o Governador Negrão de Lima iniciou as 
obras do campus principal, que foram concluídas com o Governador Chagas 
Freitas. Cabe aqui um papel de destaque ao Reitor João Lyra Filho: é inima-
ginável pensar na construção de nosso campus hoje. Foi um ato fundamental 
para a constituição da nossa Universidade.

E por fi m, em nossa gestão, o Governador Sergio Cabral Filho, que compreen-
deu o papel estratégico da UERJ e nos permitiu os avanços que tivemos. Creio 
que o Governador Sergio Cabral foi sensível à importância da Universidade 
gerada em suas origens: seu pai é um dos grandes intelectuais brasileiros e 
sua mãe é museóloga especialista em educação patrimonial. Que ele não me 
escute, mas também penso que sua formação na juventude no Partidão foi 
fundamental. A relação do Governador Sergio Cabral com a UERJ foi espe-
cial: aumentou nosso fi nanciamento e respeitou nossa autonomia. Em minhas 
duas posses, onde esteve presente na UERJ, foi aplaudido em pé por todos em 
reconhecimento à sua ação pela Universidade.

PAULO VOLPATO - Ricardo, creio que agora podemos contar algumas 
situações que vivemos. Lembro-me muito bem quando estávamos em uma 
reunião no Palácio Laranjeiras com a área econômica do Governo e o Gover-
nador Sergio Cabral sobre a dedicação exclusiva. Uma reunião tensa, afi nal a 
área econômica queria diminuir despesas e nós, com a dedicação exclusiva, 
aumentar. Quando as duas partes apresentaram seus argumentos, o Governa-
dor Sérgio Cabral decidiu, creio que suas palavras foram mais ou menos estas, 
que havia se comprometido em instituir a dedicação exclusiva diante de toda 
a Universidade em nossa posse na Reitoria e que não iria trair este compro-
misso. Sabia que o impacto fi nanceiro era signifi cativo, mas decidiu a favor da 
UERJ. São nestes momentos que os compromissos são afi rmados. 

RICARDO VIEIRALVES - Tivemos também governadores que geraram cri-
ses no fi nanciamento para a UERJ por terem uma postura de desconsideração 
com nossa Universidade. Estes investiam no restante do Estado do Rio de 
Janeiro e não investiam na UERJ. Nós, Paulo Roberto, que estamos há muito 
tempo na UERJ conhecemos as difi culdades que já enfrentamos – de salário 
não recebido, de 13º só no próximo ano, de falta de professores e de técnicos, 
de desprestígio de nossa Instituição e mazelas de todas as ordens. Mas sobre-
vivemos. Crescemos e fi camos fortes. E nos transformamos em uma das mais 
importantes universidades do Brasil.

PAULO VOLPATO - É impressionante a força e a coragem de nossa UERJ. 
Como o seu amigo dizia, Ricardo, encontramos força na adversidade e as su-
peramos. Esta é minha esperança nesta grave crise que estamos vivendo.

“A qualidade de um gestor, seja público ou privado, pode ser avaliada pela 
equipe por ele escolhida para cumprir as tarefas e desafi os que lhe cabem. 

Ao assumir o Governo do Estado, em janeiro de 2007, procurei formar 
a melhor equipe de gestores públicos para enfrentar o desafi o de encerrar 
uma fase de muitos anos de um processo de degradação da política e da 
economia do Estado do Rio de Janeiro, que gerou um estado de decadência 
sem precedentes.

O Governador não tem o poder, no entanto, de escolher os gestores de todas 
as instituições do Estado.  Uma das instituições que tem autonomia na 
escolha de seus dirigentes é a universidade pública.

O que ocorreu na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, no 
entanto, é que se me fosse dado indicar o seu Reitor, eu não poderia ter fei-
to melhor escolha do que a realizada pela própria Universidade. O Reitor 
Ricardo Vieiralves realizou uma administração na UERJ que fi cará para 
a história.

Sob a batuta de Ricardo Vieiralves, a Universidade investiu fortemente 
na recuperação da sua infraestrutura, realizando obras que há muito vi-
nham sendo reclamadas por seus alunos, professores e funcionários.

A Universidade aproveitou de forma extraordinária o aumento do fi -
nanciamento da pesquisa no estado do Rio de Janeiro, decorrente do 
cumprimento, pelo meu Governo, pela primeira vez, do percentual da 
arrecadação destinado pela Constituição à FAPERJ.  A Universidade teve 
um acréscimo extraordinário no número de pesquisas fi nanciadas por esse 
sistema, contribuindo com isso para o incremento da ciência e da inovação 
no nosso Estado.

A UERJ, sob a administração do Reitor Ricardo Vieiralves, foi uma gran-
de parceira em projetos que melhoraram a vida do cidadão do estado do 
Rio de Janeiro, tais como as UPPs, que levaram paz a comunidades caren-
tes; as UPAs, que levaram serviços de saúde de pronto atendimento, com a 
distribuição de remédios para a população, dentre outras.

Para mim foi um orgulho ter contado durante grande parte da minha 
administração como Governador com a presença de Ricardo Vieiralves 
no comando de uma instituição fundamental para o desenvolvimento da 
ciência, da cultura e da educação no nosso estado como é a UERJ.

Com muita honra exerci o cargo de Chanceler da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro ao lado de um dos maiores Reitores da nossa história.

Só tenho, portanto, a agradecer a Ricardo Vieiralves por tudo o que fez em 
prol do nosso estado e da sua população.  O seu nome está defi nitivamente 
inserido no rol dos que contribuíram de forma imprescindível para o de-
senvolvimento do Estado do Rio de Janeiro.”

Sergio Cabral - Governador do Estado do Rio de Janeiro e Chance-
ler da UERJ (2007-2014)

GOVERNADOR 
DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 
SÉRGIO CABRAL NA 

POSSE REITOR 2012
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Já que falaram sobre crise, como vocês acreditam 
que será o próximo ano?

RICARDO VIEIRALVES - Acho que vai ser muito, mas muito difícil 
mesmo. O Governador Luiz Fernando Pezão anunciou um déficit fiscal 
de R$ 13 bilhões para este ano de 2015 e não foi, e nem está sendo 
fácil, gerenciar esta Universidade. Anunciou também para o próximo 
ano um déficit de R$ 15 bilhões, ou seja, maior que o de 2015. A pro-
posta orçamentária que o Governo apresentou à Assembleia Legislativa 
para aprovação é menor do que a deste ano. Se em 2015 estamos tendo 
problemas com orçamento e no dispêndio financeiro, no próximo ano a 
situação será no mínimo a mesma por conta da crise que deve se avolu-
mar em 2016. A expectativa de restos a pagar (RP, aquilo que o Governo 
não conseguiu pagar durante o exercício e transferiu para o ano seguinte) 
é de pelo menos três vezes do que foi de 2014 para 2015, aproximada-
mente R$ 1,7 bilhão. A expectativa de 2015 para 2016 é de entre R$ 6,5 
bilhões e R$ 8 bilhões.

Preço do petróleo lá em baixo, o Brasil e o estado do Rio de Janeiro em 
recessão, diminuição na arrecadação do estado, são indicadores de crise 
forte. O problema é que todos os órgãos do Estado do Rio de Janeiro 
estão com seu financiamento diminuído e isto significa que na hora da 
“disputa” por recursos todo mundo quer resolver o seu problema, o que 
dificulta a constituição de alianças no interior do Governo para o finan-
ciamento da UERJ. Tenho feito uma maratona diária para conseguir o 
financiamento da Universidade e mantê-la funcionando. No dia seguin-
te, com outra despesa, sigo o mesmo périplo. A crise, quando é grave, 
afeta as rotinas e impõe uma prática de “apagar incêndios”. Espero que o 
estado do Rio de Janeiro e o Brasil saiam rápido desta situação, mas não 
sou otimista para o próximo ano.

PAULO VOLPATO - Tenho compartilhado e dividido esta situação com 
o Reitor e não foi fácil. Nesta negociação permanente nós dividimos as 
tarefas e tenho resolvido outras situações na área de pessoal com a Secre-
taria de Estado de Planejamento e negociado com os atores econômicos 
do Governo. Nossa equipe é muito competente e temos tido uma susten-
tação técnica vital para as duras negociações que fizemos.

RICARDO VIEIRALVES - Paulo, esta é a mais pura verdade. Nossa 
equipe é excepcional e quando enfrentamos estas dificuldades consegui-
mos muitas das vezes superá-las, porque constituímos uma base de uni-
dade política e administrativa muito forte. Mas a crise e a recessão são 
implacáveis. 

Se essa avaliação estiver correta, o que nos espera 
no próximo ano? Não há esperança, não há qual-
quer expectativa de um 2016 mais otimista?

RICARDO VIEIRALVES - Tomara que estejamos sendo excessivos em 
nossa análise, mas é melhor “prevenir”. Como um velho amigo que não 
está mais por aqui, Alcir Henrique da Costa, me dizia, “nossas certe-
zas são sempre provisórias”. Isso quer dizer que, quem sabe, tudo pode 
mudar. Mas você nos perguntou sobre esperança ou expectativa mais 
otimista. Vou dizer que sim. 

Sou mais esperançoso e otimista por duas razões: a primeira 
é que nossa UERJ é corajosa e enfrenta as adversidades, 

o que já falamos; e a segunda é que elegemos um 
Reitor, o Prof. Ruy Garcia Marques, que teve experiência 
administrativa no Governo como Presidente da FAPERJ e 

que durante a campanha estabeleceu como consigna básica 
“Juntos no diálogo pelo futuro”. Interpreto esta consigna 
como a disposição de criar uma sinergia interna positiva 

através do diálogo que se estenda para o Governo. 
O Prof. Ruy Marques, durante a campanha, afi rmou que no seu período na 
Presidência da FAPERJ criou redes potentes em nível nacional e internacional 
e que as acionaria para o desenvolvimento e o avanço da UERJ. Acredito em 
sua determinação, capacidade de diálogo e, principalmente, que a sua experi-
ência administrativa anterior será fundamental para a UERJ. Temos, também, 
muita esperança na permanência de um diálogo com o Governo do Estado, 
através do Secretário de Ciência e Tecnologia, Gustavo Tutuca, que assumiu 
compromisso de apoiar a nossa Universidade.

PAULO VOLPATO - Estou de acordo com Ricardo. Conheço o Prof. Ruy 
há mais tempo que o Reitor, acompanhei seus pronunciamentos nesta campa-
nha e percebi a disposição em liderar este processo de enfrentamento da crise 
e manter esta Universidade viva. Os nossos indicadores positivos devem ser 
tomados como base para o avanço da UERJ. E nós, no lugar permanente que 
temos de professores, vamos estar torcendo e participando do diálogo e do 
futuro. Nós decidimos, entretanto, que não participaremos de nenhuma ação 
administrativa da UERJ. 

Por que, depois de oito anos de mandato e com vá-
rios indicadores positivos, vocês resolveram não ter 
candidato à Reitoria?

RICARDO VIEIRALVES - A Reitoria atual resolveu não ter candidato a 
Reitor/Reitora nestas eleições por uma razão fundamental: nós estamos há 
oito anos por mandato concedido pela comunidade universitária em votações 
históricas (fomos os únicos, no período democrático, mais votados pelos estu-
dantes, professores e técnicos; tivemos a maior proporção de votação em toda 
a história da UERJ). Não consideramos bom para a Universidade e para a sua 
estrutura democrática a nossa continuidade em mais um mandato. É hora de 
renovação, novas ideias para a solução dos problemas e novos compromissos. 
A equipe da Reitoria atual retorna, com prazer e a consciência do dever cum-
prido, à vida normal de professores da Instituição. 

A constituição do poder na Universidade não pode ser assemelhada às dispu-
tas de poder na vida política. Um presidente, um governador, um prefeito, 
querem e agem para que sua aliança política permaneça nos diferentes pleitos. 
É assim na vida política e é legítimo que forças políticas e partidárias quei-
ram sua continuidade através do voto popular. Na Universidade não deve ser 
assim. É preciso que haja o novo e que os dirigentes, que têm uma função 
provisória, possam retornar à sua profi ssão de professores para a exercerem, re-
pensarem o que viveram e permitir que outros quadros assumam a direção da 
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Universidade. Assim fizemos. Mesmo como Reitor continuei com funções 
acadêmicas na pós-graduação do meu Instituto e consegui ministrar uma 
disciplina de graduação para o primeiro período. Tenho orientandos de 
mestrado e doutorado que sofreram com a minha atividade de Reitor. 
Agora vou ter tempo para a vida acadêmica e para o meu laboratório, vai 
ser muito bom. Saio um ano em sabático e vou estudar, ministrar cursos, 
escrever e orientar meus estudantes.

PAULO VOLPATO - Em principio eu seria um “candidato natural”. 
Em setembro de 2014, numa reunião que fizemos, declarei que não seria 
candidato e que cabia à comunidade da UERJ desenhar o seu futuro 
com a escolha do seu Reitor. Discutimos muito entre nós essa posição 
política que o Reitor apresentou e tivemos consenso entre a equipe da 
Reitoria. Todos nós achamos que era hora de outros campos políticos e 
atores assumirem a administração universitária. Também mantive, den-
tro do possível, um pouco de vida acadêmica durante o mandato, com-
prometendo-me com a formação para o Sistema Único de Saúde. Mas, 
Ricardo, você deixou de dizer que, pelo tanto que trabalhamos, o quanto 
estamos exaustos. Quero me dedicar nos próximos anos à vida acadêmi-
ca. Matriculei-me em um curso de especialização em acupuntura e estou 
estudando muito. Vou articular esta prática com o meu compromisso 
com o Sistema Único de Saúde.

RICARDO VIEIRALVES - Estamos ambos com diversos projetos acadêmi-
cos. O importante é afi rmar que consideramos que houve uma mudança de 
Reitoria e que não estaremos, sob qualquer condição, em atividade adminis-
trativa. Confi amos no Reitor e na Vice-reitora escolhidos pela nossa comuni-
dade e temos a certeza de que saberão conduzir a nossa Universidade. 

E como será a transição?

RICARDO VIEIRALVES - Temos os relatórios de todas as ações. Estão 
disponíveis para o Reitor eleito e para toda a nossa comunidade. Neces-
sitando de informações mais detalhadas, nomeei o Prof. José Augusto 
Quadra, que trabalhou em minha assessoria, para ser o agente executi-
vo de transição. O Reitor eleito e sua equipe escolhida podem solicitar 
qualquer informação ao Prof. José Augusto Quadra, que a providenciará 
junto ao órgão específico. 

Vamos destacar o que vocês nomearam de bons in-
dicadores. Primeiro em recursos humanos: como 
vocês avaliam a gestão de pessoas?

RICARDO VIEIRALVES - Nós fomos a Reitoria que mais fez concursos 
em toda a história da UERJ. E isto signifi cou uma mudança paradigmática 
em nossa Instituição. A UERJ tinha invertido sua missão e se estruturado 
com uma intensa e quantitativa colaboração de profi ssionais através de 
contratos administrativos. Estes contratos muitas vezes eram realizados, 
mesmo com a qualidade inconteste dos profi ssionais, via redes de afi nida-
de e parentesco. Revertemos todo este quadro. Hoje a missão da UERJ é 
cumprida através de profi ssionais docentes e técnico-administrativos efeti-
vados por meio de concurso público. Conseguimos aprovar a primeira Lei 
que normatiza a carreira docente; a Lei que reestrutura a carreira técnica 
e administrativa; conseguimos implementar o regime de dedicação exclu-

siva; garantimos a permanência do Prociência em Lei; e reestruturamos a 
área de gestão de pessoas com uma SRH renovada.

PAULO VOLPATO - O Reitor tem toda a razão quando diz que houve uma 
inversão na missão da nossa Universidade. No caso dos docentes, chegamos 
em um momento a ter 40% das atividades de ensino de graduação sob a 
colaboração de professores substitutos. Hoje o universo de presença desta co-
laboração é de menos de 3% e nos confere o direito de dizer que o ensino de 
graduação da UERJ é ministrado por professores efetivados através de con-
curso público. Na quantidade de concursos que promovemos é importante 
destacar a competência da Superintendente Elaine Lucio Pereira e sua equipe.

RICARDO VIEIRALVES - Bem lembrado, Paulo Roberto. A Elaine e sua 
equipe foram fundamentais e competentes. O Prestando Contas nº 1, Ges-
tão de Pessoas, apresenta toda a base de indicadores desta área em nosso 
mandato. O importante é que esperamos um aumento substantivo na qua-
lidade de nossas ações, especialmente no ensino de graduação. Mesmo que 
a colaboração dos professores substitutos fosse boa, agora é diferente. Nossa 
responsabilidade aumenta quando somos nós, professores efetivos, que te-
mos em nossas mãos a ação do ensino de graduação da UERJ, da pesquisa, 
da pós-graduação e da extensão universitária. Espero que esta situação se 
mantenha e que não haja mais esta grave inversão em nossa Universida-
de. Que o contrato dos substitutos seja o mínimo possível e nada além do 
necessário. É preciso lembrar que isto será fi scalizado pela Justiça e pelo 
Ministério Público.

Em relação às atividades fim: o que destacariam 
no ensino de graduação?

RICARDO VIEIRALVES - A Sub-reitoria de Graduação, sob a liderança da 
Profª Lená Medeiros de Menezes, promoveu avanços signifi cativos e resolveu 
vários problemas de ação administrativa acumulados. O primeiro deles foi o 
fi m do passivo na emissão de diplomas. A UERJ estava com graves problemas 
na emissão de diplomas e isto foi resolvido. Tivemos o maior número de ins-
crições no Vestibular da UERJ em todos os tempos, crescemos as ofertas de 
estágio e realizamos uma série de modernizações administrativas.

PAULO VOLPATO - Reitor, é preciso lembrar que esses passivos dos diplo-
mas estavam gerando uma série de ações judiciais contra a UERJ e que a Sub-
-reitoria de Graduação resolveu e protegeu a Universidade. Sobre o aumento 
da oferta de estágios, a Mostra de Estágio realizada na UERJ sem Muros foi 
crescendo a cada ano e ganhou consistência e corpo. A Profª Lená e sua equipe 
foram excepcionais.

RICARDO VIEIRALVES - É importante destacar também que a nossa Rei-
toria foi a que mais investiu no apoio aos estudantes. 

O valor que desembolsamos por ano com as bolsas 
acadêmicas e de permanência é de R$ 42 milhões; 

o subsídio com o Restaurante Universitário é de 
aproximadamente R$ 12 milhões; o apoio financeiro a 

estudantes está em cerca de R$ 6 milhões e o apoio com 
material didático em cerca de R$ 4 milhões. 
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Ou seja: se somarmos o apoio que conferimos por ano aos estudantes da 
UERJ chegamos a cerca de R$ 64 milhões do nosso orçamento.

PAULO VOLPATO - É preciso destacar a prioridade que a Profª Lená 
concedeu a programas diversos para a formação de professores. Lená 
sempre considerou que a Universidade não pode se omitir diante da 
gravidade da formação secundária e fundamental de nosso País. Ela nos 
dizia, em quase todas as nossas reuniões de trabalho, que esta questão era 
de soberania em um País livre e independente. 

RICARDO VIEIRALVES - E Lená é uma pesquisadora sênior de alta 
qualidade, reconhecida nacional e internacionalmente. Com seu exem-
plo, sua dedicação aos estudantes, demonstrava a importância do ensino 
de graduação e se colocava, com veemência, contra a ideologia reacio-
nária de hierarquizar as atividades fim da UERJ e desprezar o ensino de 
graduação.

PAULO VOLPATO - A atividade de ensino de graduação está na ponta, 
nas unidades acadêmicas. O que precisamos, agora que temos um corpo 
docente para a graduação inteiramente composto de professores efetivos 
e concursados, é agirmos para atender melhor nossos estudantes.

RICARDO VIEIRALVES - Lembrando ainda que a Sub-reitoria de 
Graduação atuou de maneira rigorosa no combate às tentativas de frau-
de no sistema de cotas da UERJ. Em uma média de 50 mil estudantes 
cotistas nos últimos oito anos, as denúncias de fraude representam 0,1% 
do universo de estudantes cotistas. As denúncias procedentes respondem 
a 0,01% do total de estudantes cotistas. 

Há controle da UERJ no sistema de cotas. A Sub-reitoria 
de Graduação apurou todas as denúncias e 90% delas 

se mostraram improcedentes. O que existe é o perigo no 
mundo contemporâneo da denúncia fácil e de acusações 

motivadas por interesses não republicanos.
PAULO VOLPATO - Em nossa Reitoria isto ocorreu o tempo todo. A 
quantidade de denúncias anônimas ao Ministério Público foi gigantesca.

RICARDO VIEIRALVES - Algumas foram “curiosas”. Lembro-me de ter 
sido chamado ao MP para esclarecer porque determinei suspender por sete 
dias as aulas por conta da epidemia de gripe suína. A denúncia anônima era 
que estes sete dias atrasavam em período idêntico a formatura, e que este atra-
so prejudicaria os estudantes em conseguir um emprego. Expliquei para o MP, 
com os laudos da Faculdade de Medicina, que o risco do contágio era imenso e 
que a prudência obrigava evitar grandes aglomerações de pessoas para prevenir 
a disseminação da doença. Depois de me ouvir em audiência, o Ministério 
Público concordou que as aulas deveriam ser suspensas e que os sete dias não 
prejudicavam demasiadamente qualquer estudante em conseguir um emprego 
depois de formado.

Mas o sistema de cotas esteve sob risco em um momento.

RICARDO VIEIRALVES - E grande. Os deputados Bolsonaro, pai e fi lho, 
arguiram junto ao Tribunal de Justiça a inconstitucionalidade da Lei de Co-
tas para a UERJ. Não foi fácil aquele momento. A grande mídia, em vários 

artigos de opinião e reportagens, promoveu críticas severas ao sistema 
de cotas. Fui ao Tribunal de Justiça defender, nossa Procuradoria foi 
extremamente competente e a Procuradoria Geral do Estado apresentou, 
através de um brilhante ex-aluno nosso, Augusto Werneck, uma brilhan-
te defesa do sistema de cotas. Fui profundamente atacado por minhas 
posições públicas do sistema de cotas e pela minha militância contra o 
racismo e outras formas de discriminação e preconceito.  Meu grande 
amigo Jorge da Silva, professor da UERJ, negro e defensor inquestioná-
vel dos direitos humanos me enviou algumas palavras que me deixaram 
muito feliz. Minha opção antirracista é reconhecida e enfrentei vários 
setores reacionários por conta dela.  

“Conheço o reitor Ricardo Vieiralves há quase trinta anos. 
Depois de uma convivência mais próxima nos últimos anos 
percebi que, além da pessoa de espírito aberto e amiga que 
conhecia, estava diante de um brasileiro preocupado com a 
profunda desigualdade estrutural da nossa sociedade. Sua 
gestão foi marcada pelo objetivo de ligar os estudos e pesqui-
sas da Universidade aos anseios da sociedade. Não de uma 
sociedade em abstrato, mas de uma sociedade constituída de 
diferentes segmentos sociais. Impressiona-me em particular 
a sua dedicação às causas dos grupos sociais normalmente 
discriminados, de que são exemplos a sua firme posição em 
defesa dos valores democráticos e a luta pela igualdade so-
ciorracial no Brasil. Empenhou-se pessoalmente para barrar 
iniciativas de setores reacionários que pretendiam derrubar 
o programa de cotas da UERJ, pioneiro no Brasil, inclusive 
defendendo o programa na Justiça.

Outro ponto relevante da sua personalidade é a identificação 
com os legados culturais de matriz africana, o que se reflete 
no seu amplo conhecimento dos assuntos relativos àquele con-
tinente: a história; os seus diferentes povos; a cosmologia de 
suas religiões. Tudo sem contar a religiosidade afro-brasilei-
ra de sua opção. Não seria por outro motivo que se insurgiu 
contra as recentes manifestações de intolerância religiosa en-
tre nós, o que vai contra a índole conciliatória da sociedade 
brasileira. Em suma: Vieiralves é o branco mais negro que 
conheço.”

Jorge da Silva - cientista político, professor e intelectual 
de reconhecimento internacional.

JORGE DA SILVA 
CIENTISTA POLÍTICO, 

PROFESSOR E 
INTELECTUAL DE 

RECONHECIMENTO 
INTERNACIONAL.
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E sobre a área de pesquisa e pós-graduação?

RICARDO VIEIRALVES - As atividades de pesquisa e pós-gradua-
ção em nossa Reitoria deu um salto enorme de qualidade e quantida-
de. Quando escolhi a Profª Monica Heilbron para a Sub-reitoria sabia 
muito bem o porquê. Monica é pesquisadora 1 do CNPq, havia sido 
diretora da Geologia e sua produção acadêmica exige o trabalho de cam-
po, com logística bem estruturada. Monica é uma executiva de primeira 
linha. Quando assumiu a Sub-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa, toda 
a documentação e a infraestrutura física haviam sido destruídas por um 
incêndio. Tudo foi recomposto em pouco tempo com muito trabalho e 
dedicação.

PAULO VOLPATO - A Monica também quebra o paradigma da sisu-
dez do pesquisador, tem bom humor e sabe criar boas relações com as 
pessoas.

RICARDO VIEIRALVES - A Sub-reitoria de Pós-Graduação e Pesqui-
sa aumentou o número de cursos de pós-graduação stricto sensu e os 
apoiou para que fossem melhores qualificados. Temos hoje três progra-
mas nível 7 na Capes e a maior parte de nossos programas de pós-gradu-
ação são considerados em nível de excelência. Também regularizou todos 
os cursos de especialização que estavam ocorrendo sem autorização do 
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Já havia uma série de 
ações judiciais contra a UERJ.

PAULO VOLPATO - E o que dizer da área internacional? É impres-
sionante o crescimento que tivemos em colaborações internacionais. A 
quantidade de cooperações, de cotutelas, de envio de estudantes de gra-
duação para o exterior e, principalmente, o reconhecimento que pas-
samos a ter além de Vila Isabel. Passamos a constar entre as melhores 
do mundo nas listas de agências internacionais que produzem rankings 
universitários.

RICARDO VIEIRALVES - A Sub-reitoria apoiou e fez crescer nos-
sa participação nas agências de fomento, em especial junto à FINEP. 
Estimulou que nossos pesquisadores disputassem editais e negociou de 
maneira incansável com a FAPERJ para aumentar os recursos destinados 
à UERJ. Apostamos na inovação tecnológica e os resultados já começam 
a aparecer. 

PAULO VOLPATO - O nosso Prestando Contas nº 2 – Pesquisa, Ciên-
cia e Pós-graduação, demonstra tudo isso. E é importante ressalvar que a 
Sub-reitoria disseminou a atividade de pesquisa, antes restrita, por todas 
as áreas de conhecimento e por todos os outros campi da UERJ. Isto foi 
uma revolução.

RICARDO VIEIRALVES - Os mais antigos da UERJ sabem do que 
estamos falando. Antes, parecia que a SR-2 tinha certificado de pro-
priedade para uma área de conhecimento da UERJ. A Sub-reitoria de 
Pós-Graduação hoje é propriedade de toda a UERJ, de todas as áreas 
de conhecimento e de todas as unidades acadêmicas da Universidade. 
Essa é uma ação política de fato, a ação que sai da retórica e cria efeitos. 
A UERJ agora é reconhecida por suas atividades de pesquisa e de pós-
-graduação. 

“Ao longo de sua gestão o Reitor da UERJ, Ricardo Vieiral-

ves, foi um grande aliado da cidadania e dos direitos LGBT. 

Foi na sua gestão que a UERJ se tornou a principal institui-

ção pública de apoio e cooperação com a Secretaria de Estado 

de Assistência Social e Direitos Humanos na implantação do 

Programa Rio Sem Homofobia e dos serviços de atendimen-

to à população LGBT do Rio de Janeiro através do Disque 

Cidadania LGBT (atendimento telefônico) e dos Centros de 

Cidadania LGBT (atendimento presencial com advogados, 

psicólogos e assistentes sociais).

A UERJ, com sua gestão na Reitoria, tem garantido apoio 

técnico e acadêmico às equipes desses serviços buscando aliar 

formação e pesquisas acadêmicas à construção de políticas 

públicas contra o preconceito e a discriminação à comunida-

de LGBT. Tenho muito orgulho de ter podido trabalhar com 

um gestor e ser humano inovador à frente de seu tempo.”

Claudio Nascimento - Ativista do movimento Arco-Íris 
e dirigente da Secretaria de Estado de Assistência Social 
e Direitos Humanos.

CLAUDIO NASCIMENTO 
SILVA NA SOLENIDADE 

EM QUE RECEBEU O 
TÍTULO DE GRÃO-OFICIAL 

DA ORDEM DO MÉRITO 
JOSÉ BONIFÁCIO DA UERJ

PAULO VOLPATO - Lembro ainda, Ricardo, que você recebeu o Prê-
mio João Cândido, concedido pelos parlamentares negros do Congresso 
Nacional e da Assembleia Legislativa pela sua posição na defesa desses 
direitos.

RICARDO VIEIRALVES - Também nos preocupamos com os direitos 
da população LGBT e enfrentamos várias reações por nossas posições. 
Uma universidade deve ser defensora de direitos civilizatórios e enfrentar 
a intolerância e a discriminação.
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Na área de extensão é possível observar quais pro-
gressos?

RICARDO VIEIRALVES - Na nossa Universidade, a atividade de ex-
tensão sempre foi forte e reconhecida nacionalmente. Com a Profª Re-
gina Henriques à frente da Sub-reitoria de Extensão e Cultura durante 
o nosso mandato, a SR-3 ampliou os programas e projetos de extensão 
e criou indicadores efetivos de avaliação da extensão universitária na 
UERJ.

PAULO VOLPATO - A Faculdade de Enfermagem tem uma grande tra-
dição de extensão universitária na UERJ. A Profª Regina Henriques pos-
sui uma trajetória de ação na extensão e tinha experiência administrativa 
acumulada por ter sido diretora da Faculdade, tínhamos certeza de que a 
atividade seria bem administrada e que iria crescer.

RICARDO VIEIRALVES - A Profª Regina promoveu inovações muito 
interessantes, o estabelecimento de relações internacionais com a área de 
extensão foi inovador e bom. Desconheço uma universidade pública no 
Brasil que tenha feito isto. Estas relações abriram caminhos novos para 

a UERJ. Destaco ainda o UERJ-Ciência, mostra de difusão e populari-
zação da ciência que foi apresentada em vários municípios do estado do 
Rio de Janeiro e em várias escolas, com a presença impressionante de 
jovens e adolescentes. Estimular jovens e adolescentes para o conheci-
mento científico é maravilhoso. 

PAULO VOLPATO - Também é importante destacar a ação política de 
Regina junto à FAPERJ, quando conseguiu que pela primeira vez que a 
agência de fomento estadual apresentasse editais para a extensão univer-
sitária.

RICARDO VIEIRALVES - O Portal de Publicações Eletrônicas da 
UERJ, realizado em conjunto com a Sub-reitoria de Pós-graduação e 
Pesquisa, produziu efeitos significativos. Organizamos nossas revistas 
eletrônicas, apoiamos na qualificação e ajudamos no webdesign. Foi um 
salto qualitativo importante para a UERJ. Quero destacar que se no 
passado a extensão universitária tinha um predomínio da área de saúde, 
atualmente está disseminada por todas as áreas de conhecimento e por 
todas as unidades acadêmicas. Essa foi uma ação política muito positiva 
de estímulo ao crescimento homogêneo da extensão na UERJ.

CERIMÔNIA DE POSSE NA  REITORIA NO TEATRO ODYLO COSTA, FILHO
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E nas atividades culturais, quais seriam os princi-
pais pontos?

RICARDO VIEIRALVES - A SR-3 tem dois departamentos que cui-
dam da cultura: o Departamento Cultural e o Centro de Tecnologia 
Educacional. A Editora da UERJ (EdUerj) tem uma missão cultural fun-
damental que é “fazer livros” e a Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel, o 
objetivo de proporcionar uma leitura crítica de mundo através das letras, 
das ciências e das artes.

Houve uma recuperação do prestígio das nossas galerias de arte, espaços 
de exposições que tiveram público crescente; o Teatro Odylo Costa, Fi-
lho realizou uma série de espetáculos e durante um tempo tivemos um 
acordo com a Orquestra Sinfônica Brasileira, que inclusive fez um con-
certo memorável no aniversário de 60 anos da UERJ; realizou oficinas 
variadas e promoveu um conjunto de obras físicas de expansão e recom-
posição da infraestrutura do Teatro (com recursos da FAPERJ e nossos 
recursos orçamentários).

O Centro de Tecnologia Educacional (CTE) foi criado para apoiar os 
professores no uso de instrumentais tecnológicos para a prática de en-
sino. Na construção do campus Maracanã a Universidade recebeu uma 
série de equipamentos eletrônicos e naquela época (anos 70) sua utiliza-
ção necessitava de apoio técnico. O mundo mudou e estes instrumentos 
tecnológicos ficaram acessíveis e de domínio geral. O CTE mudou sua 
orientação para um centro produtor de imagem. Assim foram criados 
programas na web, registros  para a memória da UERJ e interfaces com 
redes sociais.

PAULO VOLPATO - A EdUerj é hoje uma das mais ativas editoras 
universitárias do Brasil. Sob a direção do Prof. Ítalo Moriconi ganhamos 
ainda mais espaço e durante alguns anos atuamos como a única editora 
universitária no Rio.

RICARDO VIEIRALVES - A Casa Dirce é uma maravilha, ideia do 
Prof. Ivo Barbieri, que de maneira generosa doou para a UERJ sua fa-
bulosa biblioteca pessoal. A promoção na Casa Dirce de eventos, encon-
tros, lançamentos de livros mostra uma presença inteligente da UERJ na 
zona sul do Rio de Janeiro. A Casa Dirce está em Botafogo e a direção da 
Profª Cida Salgueiro ajudou a dinamizá-la.

PAULO VOLPATO -  A generosidade do Prof. Ivo com a UERJ é digna 
de reconhecimento.

RICARDO VIEIRALVES - A área de cultura enfrentou alguns pro-
blemas graves na estruturação de pessoal. O programa Artista Visitante 
foi interrompido depois de anos de resultados exitosos, por ordem da 
justiça. Conseguimos, depois de várias apelações judiciais, recuperá-lo 
como legal. Vamos deixá-lo reestruturado, mas não vamos ter tempo 
para a seleção através de Edital. O mais curioso é que este Programa, 
que começou como Escritor Visitante, foi criado por mim quando era 
Sub-reitor de Extensão e Cultura, a partir de uma proposta brilhante da 
Profª Tereza Barbieri e ainda na minha gestão como Sub-reitor amplia-
mos para Artista Visitante. A Justiça teve dificuldade na compreensão de 
um programa que existe na UERJ desde os anos 90. Ainda bem que a 
decisão foi revista. 
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Outro problema foi quando decidimos corretamente interromper o flu-
xo ascendente de contratos administrativos. A área cultural tinha a cola-
boração de contratados por muitos anos e o impedimento de renovação 
(por conta do tempo que estavam na UERJ), com base na nossa decisão 
pactuada com a Justiça de não mais contratar, criou problemas de con-
tinuidade. 

Pela primeira vez na história da UERJ determinei que fosse criado um 
corpo técnico permanente para a área cultural. Não foi fácil construir os 
perfis para os concursos. A área cultural stricto sensu é muito complexa: 
grande parte dos iluminadores de qualidade, por exemplo, não tem for-
mação acadêmica específica e o concurso público não pode ser realizado 
para “práticos”. Quebramos a cabeça para desenhar os perfis com for-
mação acadêmica adequada e todos os concursos já aconteceram, estão 
acontecendo ou vão acontecer. O tempo de duração desses problemas foi 
curto: atravessou o ano de 2014 e foi minorado este ano com a entrada 
dos concursados,.

Lembro, na minha época como Sub-reitor, da infraestrutura inadequada, 
do pouco pessoal de apoio que tínhamos, e vejo o quanto foi realizado. 
O Departamento Cultural da UERJ e o CTE fizeram o mesmo em 2014 
e realizaram atividades de importância cultural. Seguimos a máxima “da 
adversidade, vivemos”. Deixaremos para a próxima Reitoria uma área 
cultural inteiramente estruturada.

PAULO VOLPATO - Reitor, neste ponto é preciso lembras as ações da 
Sub-reitoria na Ilha Grande, com a criação de um complexo denomi-
nado de Ecomuseu, um complexo de museus e centros de memória do 
cárcere, do meio ambiente e das inteirações sociais. 

RICARDO VIEIRALVES - Bem lembrado, Paulo Roberto. Trata-se de 
uma obra física e de concepção fabulosa. O complexo Ecomuseu é uma 
ação da SR-3 para ser lembrada e reconhecida. Parabéns à Profª Regina, 
ao diretor do Cultural, Prof. Ricardo Lima, e a todos os colaboradores 
que realizaram e criaram esta obra, orgulho para a UERJ.

E quanto a gestão administrativa – obras, fi nanças e 
orçamento – o que pode ser destacado?

RICARDO VIEIRALVES - Nosso Prestando Contas nº 6 é o mais lon-
go. Apresentamos ali uma série de indicadores, dos quais destaco alguns 
que considero importantes:

1) Em nossa Reitoria começamos com um orçamento MENOR e termi-
namos com orçamento MAIOR;

2) Tivemos uma execução orçamentária MAIOR que a destinada pelo 
Governo do Estado  e pela Assembleia Legislativa para gastarmos;

3) Desembolsamos o SIDES para todas as unidades acadêmicas com re-
cursos orçamentários do Tesouro estadual;

4) Recompusemos a infraestrutura da UERJ;

5) Construímos o Restaurante Universitário;

6) Fizemos obras de expansão da UERJ;

7) Fomos a Reitoria que mais apoiou o Hospital Universitário Pedro 
Ernesto nos últimos 30 anos.

8) Instituímos o PREGÃO ELETRÔNICO e realizamos 94% das lici-
tações nesta modalidade.

9) Recuperamos o DataUERJ, anuário estatístico da UERJ, que tinha 
sido interrompido por quatro anos;

10) Investimos na Policlínica Piquet Carneiro e reformulamos seus proce-
dimentos visando o atendimento de melhor qualidade.

Ou seja, muito trabalho e muita ação positiva. É importante destacar a 
competência da Profª. Maria Thereza, um dos grandes quadros admi-
nistrativos do estado do Rio de Janeiro, formada na geração do antigo 
estado da Guanabara. Existem poucos quadros técnicos no estado com a 
experiência e a competência de Maria Thereza.

PAULO VOLPATO - É preciso também destacar o Prof. Ivair Machado, 
Prefeito dos Campi, pela sua dedicação à UERJ.

RICARDO VIEIRALVES - e Maria Isabel Vetere, Lucia Schimidt, João 
Caramez, Tatiane Alves, Edmar, Eliel, Leonardo, Sonia, Wanderley, So-
nia Virgínia, Lúcia, Graça e todos os outros membros da nossa equipe 
bem sucedida.

Vocês têm alguma sugestão para a próxima Reitoria ?

RICARDO VIEIRALVES - Uma vez estava no Ceará e fui recebido pelo 
então Governador Tasso Jereissati junto com a nova direção do Fórum 
de Extensão. Tinha acabado de sair da Presidência do Fórum de Pró-Rei-
tores de Extensão. Naquele encontro falei muito e sobre vários assuntos. 
Ao final da reunião, o Governador me chamou e me disse em privado: 
“Professor, ex não fala tanto assim”. Conversamos depois sobre muitos 
assuntos e terminou a audiência. Aprendi a lição. Ex-Reitor não fala 
sobre o próximo. O que posso fazer é desejar força, vontade de realizar e 
boas condições conjunturais. 

PAULO VOLPATO - Que façam uma boa administração. Nós nos reti-
raremos para um silêncio ativo na próxima Reitoria. 

RICARDO VIEIRALVES - Silêncio, porque ex não fala, e ativo, porque 
pensamos.

Mas e se o Reitor convidar alguém da equipe da 
Reitoria atual para permanecer?

RICARDO VIEIRALVES - Como você já indica na pergunta, quem 
convida é o Reitor eleito. O que nós não vamos fazer é indicar qualquer 
pessoa para participar do próximo Reitorado. O Reitor eleito escolhe 
quem ele julgar melhor para a realização do seu programa de trabalho.

PAULO VOLPATO - O Reitor tem experiência administrativa e saberá 
escolher a melhor equipe. 

RICARDO VIEIRALVES - Que o Reitor Ruy Garcia escolha os melho-
res, aqueles que deem governabilidade e sejam competentes.
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Prestando Contas 06 • Relatório de Gestão 2008-2015 • Entrevista  

Publicação Institucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Como vocês disseram, foi muito trabalho nesses 
oito anos. O que têm a dizer para encerrarmos esta 
entrevista ?

RICARDO VIEIRALVES - Não posso terminar sem agradecer publica-
mente a Maria Christina Paixão Maioli, Vice-Reitora em nosso primeiro 
mandato. Em 2008, quando estávamos no primeiro ano do nosso man-
dato, sofri um pneumotórax e tive que ser internado para me submeter 
a um processo cirúrgico. A Reitoria estava invadida e Maria Christi-
na Paixão Maioli teve que exercer o cargo de Reitora naquela situação. 
Aquele período me deu a certeza de que a Vice-reitora da UERJ era 
uma pessoa especial, foi capaz de liderar nossa administração em uma 
situação difícil e, mais que tudo, foi companheira e amiga enquanto eu 
vivia uma situação nada fácil. Minha convivência com Christina Maioli 
desenvolveu uma profunda admiração. Sua honestidade, integridade, de-
dicação à UERJ e à causa humana merece destaque.  Convenceu-me de 
que devíamos despolitizar a COPAD e que deveríamos ter uma atitude 
proativa na prevenção de suicídios em nosso campus principal. Nossa 
missão, confiada pelo voto de nossa comunidade, era de reconstruir a 
UERJ. Sem a colaboração e apoio de Maria Christina Maioli esta missão 
não poderia se realizar.

PAULO VOLPATO - Christina Maioli é minha colega na Faculdade de 
Ciências Médicas. Acompanhei sua trajetória como médica e professora 
e posso afirmar que o Reitor está coberto de razão. A honestidade de 
Christina Maioli, sua preocupação permanente com a humanização da 
Medicina e o trabalho correto e dedicado na Vice-Reitoria e na presidên-
cia da COPAD são incontestes. 

RICARDO VIEIRALVES - Não posso deixar de falar também do meu 
amor pela UERJ e da minha admiração por todos aqueles, do mais sim-
ples servidor ao mais titulado professor, que dedicam suas vidas ao pro-
jeto de fazer nossa Universidade cada vez maior. 

PAULO VOLPATO- Em especial agradecemos a todos, mulheres e ho-
mens, da nossa equipe. Aliás, uma equipe com mais mulheres que ho-
mens.

RICARDO VIEIRALVES  - E que o próximo ano seja promissor para 
a nossa Universidade.
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