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INTRODUÇÃO 
 

O processo de avaliação institucional de Instituições de Educação Superior (IES) no 

Brasil está inserido no contexto do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) que instituído pela Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, tem entre suas finalidades, 

a melhoria da qualidade da educação superior e a expansão da sua oferta. Dentro desta 

perspectiva, a avaliação institucional interna ou autoavaliação deve estar articulada às 

finalidades educacionais mais amplas da universidade. 

 De acordo com o disposto com a Lei do SINAES, o desenvolvimento institucional 

deve estar articulado às ações planejamento, gestão e avaliação das IES, especialmente em 

relação aos processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional. 

A autoavaliação institucional, em consonância com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da IES, deve ser vista como um processo de autoconhecimento conduzido 

pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), portanto, deve ser um processo participativo, 

dinâmico e interativo, envolvendo os atores sociais que atuam na instituição, a fim de analisar 

as atividades acadêmicas desenvolvidas. 

Neste processo a instituição deve conjugar os resultados da avaliação externa (de 

regulação) e interna. O PDI é a mola propulsora desta análise. Faz-se mister neste processo, 

uma participação de todos os colegiados institucionais e a necessidade de se estabelecer uma 

cultura de autoavaliação, de identificação da qualidade social da Instituição, possibilitando um 

autoconhecimento, dentro dos pressupostos de uma gestão participativa e democrática. 

 O presente Relatório de autoavaliação da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro IES  foi construído a partir destes princípios, em consonância com  as exigências do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação  Superior (SINAES), do Sistema E-MEC 

(Portaria Normativa 40/2007- MEC, consolidada em 29/12/2010) e em conformidade com a 

proposta de sugestão de roteiro apresentada na Nota Técnica  do 

MEC/INEP/DAES/CONAES No  065/2014, da  DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR – DAES, INEP, MEC. 

        A apresentação do relatório de autoavaliação da UFRRJ tem caráter parcial, conforme 

previsto na normativa do MEC supracitada e busca se adequar progressivamente ao 

Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Publicado no DOU em 4 de fevereiro de 

2014, Portaria N° 92, de 31 de janeiro de 2014), nos estudos dos relatórios de autoavaliação 

postados no Sistema E-MEC (2011 a 2013) e nos Seminários Regionais sobre Autoavaliação 

Institucional e Comissões Próprias de Avaliação (CPA) – realizados pelo MEC em 2013. 
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Caracterização da Universidade Federal Rural  do Rio de Janeiro (UFRRJ) 

 

 A UFRRJ está presente na Baixada Fluminense, no Médio Paraíba e no Norte 

Fluminense e por meio de suas ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, vem crescentemente 

assumindo um papel relevante na inclusão social, no desenvolvimento regional e no resgate 

cultural e histórico de sua população. A partir do ano de 2007, com a adesão ao Programa de 

Reestruturação e Expansão das IFES, a UFRRJ alterou sua configuração inicial para a de uma 

Instituição com uma realidade multicampi através da consolidação de quatro campi:  

 

� Campus Seropédica - localizado em uma região bastante peculiar na geografia do 

Estado do Rio de Janeiro, distante aproximadamente a 80 km do centro da cidade do Rio 

de Janeiro, e apresenta diversas vias de acesso: Av. Brasil, Rodovia Presidente Dutra - 

BR-116 ou Rio-Santos. Neste campus, o perímetro da Universidade compreende uma 

vasta região a partir do município de Seropédica, perfazendo um raio de abrangência de 

aproximadamente 50 km. Além da estrutura destinada ao Ensino Superior, funciona nesse 

Campus, o Colégio Técnico da Universidade Rural (CTUR). 

 

� Campus Nova Iguaçu – inserido dentro da Baixada Fluminense, iniciou suas 

atividades através da criação do Instituto Multidisplinar, décimo Instituto da UFRRJ, que 

entrou em funcionamento em março de 2006. Nova Iguaçu, região densamente povoada, é 

vizinha dos municípios Queimados, Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti, 

Mesquita, Nilópolis. Essa macro-região que integra a chamada Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro apresenta as menores taxas de desenvolvimento humano do Estado, com 

gravíssimos problemas, como falta de saneamento básico, habitação, transporte de massas, 

educação de qualidade e segurança pública, mas também apresenta um significativo 

potencial de crescimento socioeconômico e se ajusta ao perfil inclusivo e transformador 

da realidade social de seu entorno que é cultivado pela UFRRJ. 

 

� Campus Três Rios – A partir de 2007, foi apresentado ao Governo Federal um projeto 

para a unidade de Três Rios, oferecendo à população daquela região uma possibilidade de 

oferta de cursos de graduação adequados às características socioeconômicas e culturais 

que a configuram. Assim se constroem as bases do campus do Vale do Paraíba, com 

ampliação de vagas docentes e técnicas, e recursos para construção de sede própria, 

incluída no Programa de Expansão do Ensino Superior, do Governo Federal. O campus 
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Três Rios oferece quatro cursos de graduação: Administração, Ciências Econômicas, 

Direito e Gestão Ambiental. 

 

� Campus Campos dos Goytacazes – Criado em 1991, com a transferência da então 

estação experimental Dr. Leonel Miranda do antigo PLANALSUCAR para a UFRRJ. 

Responsabiliza-se pela continuidade da pesquisa no setor canavieiro e representa um 

importante centro de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão agropecuária nas regiões 

Norte e Noroeste Fluminense. A unidade tem como finalidade principal desenvolver 

pesquisas com a cana-de-açúcar, visando preservar o caráter nacional da pesquisa 

canavieira. Em conjunto com as Universidades Federais de São Carlos, Alagoas, Sergipe, 

Paraná, Viçosa, Rural do Rio de Janeiro e Rural de Pernambuco forma a Rede  

Interinstitucional para o Desenvolvimento do Setor Sucro-Alcooleiro– RIDESA.  

 

Inserção Social da UFRRJ 

  

A UFRRJ em princípio contava com campus único situado em Seropédica, e era 

alocada em uma grande área que de fato se constituía em zona eminentemente rural, 

conferindo-lhe uma vocação agrária que a caracterizou durante seu primeiro século de 

existência. Entretanto, a realidade atual apresenta um cenário completamente diverso, tanto 

pela expansão que hoje a caracteriza como uma Instituição multicampi, quanto pelas intensas 

transformações na configuração econômico-social dos espaços no entorno de seu campus 

original.  

 Além do significativo crescimento populacional, os investimentos na modernização do 

porto de Sepetiba, na indústria naval, em energia nuclear, na construção de indústrias 

siderúrgicas, no localizado no município de Duque de Caxias; a modernização das estradas 

que atravessam a região a partir da construção do Arco Metropolitano do RJ– já parcialmente 

concluído que liga o recôncavo da Guanabara ao porto de Sepetiba, articulando a região onde 

será construída uma grande refinaria de petróleo no município de Itaboraí, o crescimento 

significativo do setor de serviços, dentre outros investimentos públicos e privados, 

evidenciam novo cenário para as regiões vizinhas à UFRRJ situada em Seropédica, e esse 

cenário se estende aos demais campi inseridos em Nova Iguaçu e Três Rios.   

 De outro modo, aos desafios da transformação econômica apresentada somam-se 

sérias demandas sociais, uma vez que, tanto nas áreas de localização de espaços da UFRRJ, 

como no entorno, encontram-se regiões onde são constatadas as menores taxas de 
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desenvolvimento humano do Estado, com gravíssimos problemas como falta de saneamento 

básico, habitação, transporte de massas, educação de qualidade e segurança pública.  

 
Aspectos Históricos do Processo de Autoavaliação Institucional da UFRRJ 
 
 Os estudos da Associação de Docentes da UFRRJ (ADUR/RJ) em 1986, na área de 

avaliação institucional foram feitos através de um Comitê para implementação de 

procedimentos para autoavaliação. Esses estudos situavam o processo avaliativo da ADUR 

dentro dos pressupostos conceituais da avaliação enquanto alcance de objetivos (segunda 

geração de Guba e Lincoln, 1989).  A avaliação nesse contexto significava o nível de 

aproximação do desempenho ao objetivo pré-fixado. 

No caso da universidade é essencial que esta estabeleça seus objetivos, rumos e 

prioridades.  A partir daí todas as unidades acadêmicas e administrativas formularão 

estratégias para nortear suas ações em direção ao objetivo comum.  O engajamento das 

diversas unidades universitárias no projeto institucional só será possível se este for resultado 

de debate interno, amplo e democrático.  

Uma vez definidas as prioridades e metas da instituição, cada unidade poderia 

estabelecer seus próprios projetos de forma articulada ao planejamento geral da universidade.   

  

- Em 1989, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFRRJ 

apresentou uma proposta de avaliação docente que recebeu inúmeras críticas e 

contrapropostas, principalmente por conta do caráter eminentemente quantitativo da mesma.  

Mas, esse fato foi importante no sentido de construírem-se propostas alternativas que 

pudessem substituir o modelo que se pretendia implantar. 

 - Em 1990 a Associação de Docentes da Universidade Rural (ADUR/RJ) – debates 

de avaliação institucional e da avaliação de docentes. 

 - Em 29/08/1990 realizou-se I Seminário sobre Política de Pessoal Docente da 

UFRRJ, momento este em que já se apontava para a necessidade de elaboração e aprovação 

de um Planejamento Global da Universidade, colaborando para o processo da Estatuínte. 

 - Em 1994, por proposta da Reitoria, o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da 

UFRRJ aprovou uma nova política que condicionou a alocação de vagas à sua apreciação 

com base em relatórios e planos de trabalho dos Departamentos solicitantes.  Os critérios 

de pontuação foram propostos pela Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e, após 

terem sidos discutidos pela comunidade foram implementados, constituindo-se no primeiro 

instrumento de avaliação institucional. 
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 - Em novembro de 1994 foi realizado na UFRRJ o I Encontro Regional Sudeste 

da ANDIFES, com o tema “Novas Perspectivas para a Universidade Pública com vistas 

ao Século XXI. 

 - Em agosto de 1994, por iniciativa da Reitoria da UFRRJ, reuniram-se os 

Dirigentes de todas as Unidades Acadêmicas e Administrativas dessa universidade, para a 

realização do I Seminário Interno de Planejamento Estratégico dessa instituição, que 

contou com a presença de docentes e técnicos da UFRRJ e de convidados da Universidade de 

Brasília (UnB) e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

 - Ainda em 1994, o Decanato de Ensino de Graduação encaminhou uma proposta 

no sentido de organizar e implementar um programa de avaliação de disciplinas e cursos. 

 - Em 1995 a administração superior da UFRRJ instituiu através da Portaria Nº 510 de 

18/08/95 a Comissão Temporária de Avaliação com a função de promover um processo 

inicial de sensibilização da comunidade.  

 - Dentro do cenário de preocupações nacionais em torno das questões da avaliação, a 

UFRRJ em 1996, criou uma Comissão Especial instituída pela Reitoria da UFRRJ e 

presidida pelo Professor Dr. Roberto José Moreira que buscou aperfeiçoar o Projeto de 

Avaliação Institucional da UFRRJ- Composta pelos professores: Roberto José Moreira 

(Presidente), Ana Maria Dantas Soares, Eduardo Lima, Miguel Angelo da Silva (Decanos), 

Silas Varella Fraiz Jr, Vera M. R. R. Pinto e, Porfírio J. das N. Cardoso; Ricardo Motta 

Miranda; e Celso Pimentel Cardoso e Eliete Ribeiro da Silva (Servidores Técnico 

Administrativos). 

 - No primeiro semestre de 1996, a UFRRJ iniciou o processo de avaliação de seus 

Cursos de Graduação, centrando-se seu enfoque nas disciplinas do currículo-apoio da 

Kogumelo Informática. 

 -No ano de 1999 ocorreu a última etapa de avaliação dos Cursos de Graduação 

realizada na UFRRJ. 

 - No ano de 1999, de acordo com as metas previstas no PDI, a equipe de avaliação da 

UFRRJ realizou Seminários de Avaliação dos Cursos de Graduação. 

 - Ano de 2002 foi realizado do Primeiro Seminário de Autoavaliação Institucional de 

Cursos da UFRRJ coordenado pela professora Dra. Nádia Maria Pereira de Souza. 

 - De 2003 a 2011 ocorreram ações isoladas e sistematizadas no âmbito dos cursos são 

feitas.  Grupos de estudos e trabalhos na área de planejamento e gestão são sistematizados, 

pensando os objetivos, ações e metas do PDI.  

 - A CPA em 2011 se reuniu e conseguiu encaminhar o processo de construção do 

instrumento de  avaliação disciplina/docente, cujo questionário foi  remetido à apreciação da 
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Câmara de Graduação do CEPE, considerando a necessidade de institucionalizarmos a 

obrigatoriedade da participação discente neste processo avaliativo .  

 - De 2012-2013, o trabalho da CPA foi retomado através das reuniões nos CONSUNI 

pela CPA coordenada pela professora Dra. Miliane Moreira de Souza. 

 

Atividades de Avaliação Institucional da UFRRJ nos anos 2012 e 2013 

   

 A CPA nomeada pela portaria datada de 17 de abril de 2012 realizou oito (8) reuniões 

de trabalho ao longo do ano, apesar dos quatro meses de paralisação devido a greve das IFES. 

Tais reuniões foram fundamentais para o estabelecimento de um planejamento com o intuito 

de implantar um modelo eficiente de avaliação interna. Foram discutidas ações de 

sensibilização da comunidade para o tema da avaliação interna, sendo decidido que, 

inicialmente, o processo de sensibilização deveria trilhar um caminho institucional 

envolvendo os chefes de departamentos e coordenadores de cursos para atuação junto a 

professores e alunos. A partir dessa discussão foram estabelecidas as metas abaixo listadas: 

 

� Organização de um calendário de participação da CPA nas reuniões dos Conselhos de 

Unidade (CONSUNI) com vistas à apresentação da Comissão e a proposição da 

constituição dos Núcleos de Avaliação; 

� Atuação junto às Coordenações de Curso, através do Fórum de Coordenações, no 

sentido de propor ou ainda, conhecer ações que estejam sendo implementadas para 

diminuição da evasão e retenção, para acompanhamento de egresso, entre outros 

aspectos da gestão acadêmica;   

� Criação da página da CPA no site da UFRRJ, com vistas à divulgação de ações, 

relatórios, calendário de avaliações externas, agenda de reuniões e visitas aos setores;  

� Organização de um seminário de avaliação no âmbito do Fórum de Coordenações;  

� Resgate, junto a Secretaria dos Órgãos Colegiados, de informações sobre o 

Instrumento de Avaliação Discente em tramitação no CEPE; 

� Criação de Núcleos de Avaliação;  

� Análise dos relatórios das avaliações externas com vistas a elaboração de relatório 

próprio com análises e proposições para ser encaminhado à Administração Superior e 

aos referidos Cursos; 
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� Acompanhamento das visitas feitas pelas Comissões de Especialistas do INEP/MEC 

com fins de avaliação externa; 

� Adequação de infraestrutura para viabilização dos trabalhos da CPA, com 

disponibilização de sala e equipamentos, bem como alocação de um estagiário; 

� Criação de um núcleo para análise de dados e disseminação de informações, 

envolvendo discentes de Tecnologia de Informações, Comunicação, Matemática 

(Estatística), através de oferecimento de estágios. 

A constituição da nova equipe da CPA no final do ano de 2013  

nomeada pela Portaria 1812/2013: Presidente – Nádia Maria Pereira de Souza; 

Representantes dos Docentes : Carlos Roberto de Carvalho e 

Marcelo Cid de Amorim; Representantes dos Técnico-Administrativos - Aurea Lunga e 

Renan Arjona de Souza; Represente dos Discentes : David Neves de Oliveira e 

Representante da Sociedade Civil Organizada :  Cristhiane Oliveira da Graça Amâncio – 

Pesquisadora EMBRAPA. 

 

Ações realizadas pela CPA/UFRRJ – Sistematização dos Relatórios de participação da 

CPA em instâncias colegiadas da UFRRJ (2012-2013) 

 

 A primeira fase de trabalho da CPA envolveu uma apresentação formal da CPA junto 

ao CONSUNI – Conselho de Unidade – de cada Instituto da UFRRJ. Esta apresentação 

objetivou estabelecer um primeiro canal de interlocução junto a Universidade tendo em vista 

uma concepção de avaliação participativa que orienta os trabalhos da CPA. Na participação 

da CPA nos CONSUNI’s foram abordados aspectos como a composição, o papel institucional 

e a metodologia de trabalho da CPA bem como aberto um espaço para esclarecimentos, 

questionamentos e contribuições de modo a se ampliar e instituir uma cultura avaliativa que 

contribua à construção da UFRRJ tendo em vista sua nova configuração multicampi. A seguir 

uma sistematização da participação da CPA em cada CONSUNI: 

 

1. CONSUNI – Instituto de Zootecnia – realizado em 18 de maio de 2012: 

• Mapeamento nos departamentos para avaliação docente, particularmente em 

relação à carga horária; 

• Construção de uma cultura avaliativa envolvendo respeito às regras e normas; 
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• Construção de um processo avaliativo interno, independente da CAPES, para a 

Pós-Graduação que contribua para a efetivação de aspectos operacionais deste 

setor; 

• Importância do Regimento da Pós-Graduação para normatizar e orientar o seu 

funcionamento; 

• Comprometimento docente nas atividades e estabelecimento de mecanismos de 

cobrança e responsabilização dos mesmos. 

 

2. CONSUNI – EAD Administração, realizado em 25 de maio de 2012: 

• Apresentação da CPA – composição, papel institucional e metodologia de 

trabalho. 

 

3. CONSUNI – Instituto de Tecnologia – 1° de Junho de 2012: 

• Importância do resgate de aspectos históricos do processo avaliativo na 

UFRRJ; 

• Contribuição da avaliação institucional para encaminhamento de soluções de 

problemas permanentes da UFRRJ – dimensão cíclica da avaliação; 

• Autonomia da CPA em relação a administração central. 

 

 4. FÓRUM DE COORDENAÇÕES – realizado em 01 de junho de 2012: 

• Apresentação da CPA – composição, papel institucional e metodologia de 

trabalho. 

 

 5. CONSUNI – Instituto de Veterinária, realizado em 04 de junho de 2012: 

• Apresentação da CPA – composição, papel institucional e metodologia de 

trabalho. 

 

 6. CONSUNI – Instituto Multidisciplinar – Campus Nova Iguaçu, realizado em 04 de 

junho de 2012: 

• Apresentação da CPA – composição, papel institucional e metodologia de 

trabalho. 

• Proposta de que os núcleos avaliativos sejam organizados não apenas a partir 

dos CEPEA’s, mas que contemplem setores específicos dos campi da 

universidade; 
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• Proposta de que a EAD não deva constituir um núcleo distinto, mas seguir a 

área de conhecimento tal como os cursos presenciais; 

• Importância de se definir as questões prioritárias para iniciar o processo 

avaliativo; 

• Indicou-se que as prioridades podem ser definidas a partir dos relatórios das 

Comissões de Avaliadoras do MEC; 

• Importância de que os membros da CPA reconheçam as especificidades dos 

campi da UFRRJ. 

 

 7. CONSUNI – Instituto de Ciências Exatas, realizado em 05 de junho de 2012: 

• Apresentação da CPA – composição, papel institucional e metodologia de 

trabalho; 

• Resgate histórico da auto-avaliação institucional; 

• Importância da construção dos instrumentos de avaliação. 

  

 8. CONSUNI – Instituto Três Rios – Campus Três Rios, realizado em 06 de junho de 

2012: 

• Apresentação da CPA – composição, papel institucional e metodologia de 

trabalho; 

• Foram apontadas questões relacionadas a infraestrutura, do funcionamento da 

internet e ainda foi problematizada a centralização de ações em Seropédica como 

limitantes às atividades desenvolvidas no campus. 

 

 9. CONSUNI – EAD Turismo – Campus Nova Iguaçu, realizado em 11 de junho de 

2012: 

• Apresentação da CPA – composição, papel institucional e metodologia de 

trabalho; 

• Discutiu-se sobre o lugar da EAD no processo avaliativo considerando-se a 

pertinência de constituição de um núcleo avaliativo específico para tratar das 

questões específicas da educação a distância ou de integração nos núcleos 

avaliativos por área de conhecimento juntamente com os cursos presenciais. 

 

 10. CONSUNI – Instituto de Agronomia – Campus Seropédica – 12  de junho de 

2012: 
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• Apresentação da CPA – composição, papel institucional e metodologia de 

trabalho; 

• Precariedade da conectividade no campus Seropédica; 

• Dificuldades na manutenção da infraestrutura física, privilégio da construção 

de novos espaços em detrimento dos espaços já existentes. 

 

 11. CONSUNI – Instituto de Educação – Campus Seropédica, realizado em 13  de 

junho de 2012: 

• Apresentação da CPA – composição, papel institucional e metodologia de 

trabalho; 

• Falta de planejamento estratégico para o desenvolvimento de ações 

consideradas importantes; 

• Precariedade da conectividade no campus Seropédica; 

• Instrumento de Avaliação que contemple uma abordagem socioambiental, no 

que tange aos seguintes aspectos: residências, saneamento básico e ações de 

desmatamento no campus da UFRRJ em Seropédica. 

 

 12. CONSUNI – Instituto de Florestas – Campus Seropédica, realizado em  15  de 

junho de 2012: 

• Apresentação da CPA – composição, papel institucional e metodologia de 

trabalho; 

• Precariedade da conectividade no campus Seropédica – participação nessa 

reunião do Coordenador da COINFO. 

 

 13. CONSUNI – Instituto de Ciências Humanas e Sociais, realizado em 02 de  julho 

de 2012: 

• Apresentação da CPA – composição, papel institucional e metodologia de 

trabalho. 

 

Ações realizadas pela CPA/UFRRJ – Outras atividades 

 

� CRIAÇÃO DA PÁGINA DA CPA NO SITE DA UFRRJ: a página destinada a tornar 

públicos os documentos da CPA foi criada e pode ser acessada através do 

link: r1.ufrrj.br/wp/cpa 
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� AJUSTE DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DISCENTE: o Instrumento de 

Avaliação Discente utilizado até o segundo semestre do ano de 2010 foi considerado 

longo e subjetivo em vários aspectos. Desse modo, foi efetuada uma revisão das 

questões abordadas, que foram reduzidas de 25 para 14, e encaminhadas para análise e 

parecer da professora LUENA PEREIRA. Após estas etapas, foi elaborado o 

instrumento anexo (Anexo I), cuja aprovação tramitou pela Câmara de Graduação e 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). A implantação desse Instrumento 

de Avaliação será efetuada através do Quiosque Aluno, junto a abertura da pré-

matrícula para o primeiro semestre de 2013. Cabe relembrar que, devido a greve, o 

segundo semestre de 2012 se encerrará em maio de 2013. Pretende-se com a utilização 

desse Instrumento obter dados quali-quantitativos  que norteiem as futuras etapas da 

avaliação discente.  

� INTERLOCUÇÃO ENTRE A CPA E A COORDENADORIA DE INFORMÁTICA 

(COINFO): foi realizada uma reunião com o responsável pela COINFO no interesse 

de abrir um canal de comunicação para que este Setor possa se posicionar sobre as 

questões relativas a precariedade do serviço de informática da UFRRJ que foram 

constantemente levantadas nas participações da CPA em diferentes instâncias 

colegiadas da UFRRJ. Foram apontados alguns pontos críticos que impactam a 

eficiência do funcionamento e a qualidade do serviço oferecido: Significativo aumento 

da demanda por serviços não acompanhado de um incremento correspondente na 

alocação de recursos humanos e na ampliação da infraestrutura; dificuldade na fixação 

do pessoal contratado através de concursos públicos, devido a baixa remuneração 

oferecida pelo Ministério da Educação e Cultura, em contraponto, a alta qualificação 

profissional exigida para aprovação, ocasionando a perda do profissional para o setor 

privado ou ainda para outros órgãos do setor público, como o Ministério da Ciência e 

Tecnologia. 

� REALIZAÇÃO DE 08 REUNIÕES DA CPA NO ANO DE 2013 E VÁRIAS 

REUNIÕES DE SENSIBILIZAÇÃO NOS INSTITUTOS DA UFRRJ; 

� APROVAÇÃO PELO CEPE DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DISCENTE, 

CONFORME DESCRITO NO ANEXO DA DELIBERAÇÃO DE NÚMERO 29 – 

DE 08/04/2013; 

� CONTINUAÇÃO NAS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO NOS CONUNI’S; 
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� INTERLOCUÇÃO COM A ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 

VISANDO IMPLANTAR AS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO PROGRAMADAS 

PELOS SETORES; 

� APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS: feito no 

quiosque do aluno online, processo que foi aperfeiçoado, através da construção de um 

novo instrumento de avaliação de disciplinas implementado em 2014. 

 

Estratégias apontadas para ampliação do atendimento à demanda: criação de um 

Projeto Institucional de Internet;  modificações no webmail; busca por recursos através de um 

Edital CT Infra – Projeto Conectividade que visa reposição de fibras e substituição da 

estrutura obsoleta, bem como manutenção e implantação de sistema wireless em alguns 

locais. A CPA sugeriu um debate interno sobre estes aspectos com produção de documento 

autoavaliativo para ser incorporado ao cômputo da Autoavaliação Institucional, já que 

apresenta especificidades mapeadas, e que isso melhoraria a comunicação do Setor com a 

Comunidade, que muitas vezes apenas demanda o serviço sem compreender a estrutura 

necessária para seu oferecimento. A CPA também apontou a necessidade de substituição do 

Instrumento de Avaliação Discente no Quiosque Web Aluno – solicitação de 

desenvolvimento de um projeto que tornasse a abertura do instrumento mais ágil, uma vez que 

o estudante precisa repetir a avaliação para todas as disciplinas cursadas. 

 Em 07 de outubro de 2013, uma nova equipe reestruturada da CPA foi nomeada 

(Portaria 1812/2013) sob a presidência da professora Dra. Nádia Maria Pereira de Souza.  

 O início dos trabalhos desta equipe foi em 22/11/2013 – Instalação da CPA na Reitoria 

da UFRRJ. Nesta fase, a equipe realizou duas reuniões em 2013 de planejamento das 

atividades com a pauta “avaliação das atividades desenvolvidas”.  A CPA elaborou o relatório 

de atividades da Comissão de 2013 com o apoio da Presidente da CPA anterior. Houve ainda 

a realização de 08 reuniões da CPA no ano de 2013 e várias reuniões de sensibilização nos 

Institutos da UFRRJ. Destacou-se também nesta fase as seguintes atividades: aprovação pelo 

CEPE do instrumento de Avaliação Discente, conforme descrito no anexo da Deliberação de 

Número 29 – de 08/04/2013; continuação nas ações de sensibilização nos CONUNIS; 

aplicação do questionário de avaliação de disciplinas. 

O processo de Autoavaliação Institucional na UFRRJ no ano de 2014 

O Programa de Autoavaliação Institucional da Universidade Federal do Rural do Rio 

de Janeiro encontra-se em processo de estruturação, obedecendo às orientações e aos 
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princípios do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela 

Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. 

A Comissão Própria de Avaliação da UFRRJ 2013-2014 foi nomeada através da 

Portaria 1812/2013. Em 25 de setembro de 2014 a CPA/UFRRJ foi ampliada para atender às 

demandas e necessidades institucionais passando a ser normatizada pela Portaria 883 

GR/2014, que substituiu a Portaria 1812/2013. E a comissão passa a ter seguinte composição: 

presidente – Nádia Maria Pereira de Souza; representantes dos docentes: Carlos Roberto de 

Carvalho, Marcelo Cid de Amorim, Gabriela Rizzo e Lucia Aparecida Valadares Sartório; 

representantes dos técnico-Administrativos  : Aurea Lunga, Renan Arjona de Souza e 

Paulo Sandro Ramos de Oliveira; represente dos discentes : David Neves de Oliveira, 

Willians Douglas Barbosa da Silva e Marina Soares de Oliveira e Diogo Vieira de Oliveira; e 

representante da sociedade civil organizada - Cristhiane Oliveira da Graça Amâncio – 

Pesquisadora EMBRAPA. 

Ao refletir sobre o processo de avaliação na universidade, faz-se necessário pensar que 

a objetividade nas ciências da sociedade não pode ser reduzida ao modelo científico-natural, 

de acordo com os pressupostos do positivismo em suas múltiplas variantes.  Ao invés disso, o 

conhecimento e interpretação da realidade social devem estar ligados, direta ou indiretamente, 

a uma das grandes visões sociais de mundo, a uma perspectiva global, social e 

ideologicamente condicionada, dentro deste prisma a atual CPA da UFRRJ optou por 

privilegiar a concepção responsiva e participativa da avaliação institucional, focada na 

Intersubjetividade, a integração e a negociação, na formulação do juízo de valor e no processo 

avaliativo, como um todo, acompanhando os conflitos emergentes e a contextualização do 

saber. 

A base teórico-metodológica se baseia no círculo hermenêutico dialético e no processo 

de agir comunicativo. (Habermas, 1968). 

 
No círculo hermenêutico dialético, as construções são literalmente construídas.  Elas 
não existem fora das pessoas que as criam.  Elas nascem da interação do construtor 
com informação, contextos, ambientes, situações e outros construtores, usando um 
processo que é enraizado nas experiências anteriores, sistemas de crenças, valores, 
temores, preconceitos, esperanças, desapontamentos e realizações do construtor.  
Usando a terminologia da Filosofia da Ciência, construções surgem em virtude da 
interação do conhecedor com o já conhecido e com o conhecível e com o ainda a 
conhecer. (Guba e Lincoln, 1989, p.43). 

 
 

Falar em produtos e produção na universidade parece contraditório envolve uma 

análise com base na opção economicista, levando a dificuldades em estabelecer os critérios de 

avaliação da eficiência do desempenho, pois nem todas as habilidades geradas no interior da 
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universidade podem ser mensuradas. O produto da universidade nem sempre pode ser 

mensurado, pois além de uma qualidade técnica e formal, tem uma função social. 

 
Desta forma, o referencial teórico-metodológico que nos inspira é uma avaliação 
educacional participativa, focada principalmente em processos qualitativos, de 
forma que se valorize a participação da comunidade acadêmica e que os atores 
sociais sejam respeitados no processo, se aproximando de uma concepção dialógica 
e de quarta de geração (Guba e Lincoln, 1989:  p.43). 

 

Na pretensão de que o processo avaliativo ocorra dentro de uma perspectiva 

integradora e crítica no âmbito institucional,  a CPA  constitui-se, nos termos da Lei, no órgão 

responsável pela condução dos processos de avaliação interna da UFRRJ, assim como pela 

sistematização e prestação das informações solicitadas pelo INEP para fins de avaliação 

institucional. 

Nos termos da Lei, a CPA atua de forma autônoma em relação aos Conselhos e todos 

os demais Órgãos Colegiados da UFRRJ, devendo conduzir a avaliação institucional de forma 

a abranger as dimensões e disposições do SINAES- Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior. 

 

DESENVOLVIMENTO: DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO  

INSTITUCIONAL NA UFRRJ- 

 

Os documentos institucionais que subsidiam a avaliação institucional interna foram: 

Regimento Geral e Regimentos Específicos; processos de construção e avaliação dos 

documentos regulatórios; Plano de Desenvolvimento Institucional; Plano Diretor 

Participativo; Projeto Pedagógico dos Cursos e Relatórios de Gestão de cada área e o global 

Relatório de Gestão da UFRRJ (2014). 

Em consonância com a Nota Técnica 65/2014, os dados apresentados neste  campo 

apresentam  as informações pertinentes a cada eixo/dimensão, de acordo com o PDI e a 

identidade da UFRRJ. 

A seção do relatório destinada ao desenvolvimento deverá ser organizada em cinco 

tópicos, correspondentes aos cinco eixos que contemplam as dez dimensões dispostas no art. 

3° da Lei N° 10.861, que institui o SINAES, a saber: Eixo 1 - Planejamento e Avaliação 

Institucional: Relatórios Institucionais (Ações do PDI) e relatórios de avaliação externos  e da 

CPA (Internos) ; Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional - PDI, Missão e Responsabilidade 

Social da Instituição; Eixo 3 - Políticas Acadêmicas – Ensino, Pesquisa e Extensão: 

comunicação  com a sociedade e atendimento aos discentes; Eixo 4 - Políticas de Gestão: 
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pessoal, carreira, organização da instituição, sustentabilidade financeira e Eixo 5 - 

Infraestrutura Física.  

 

Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 

As primeiras ações de sensibilização da CPA em 2014 

 

A avaliação institucional começa antes de que seja posto em marcha um conjunto de 
ações e procedimentos práticos. Ela principia pela expressão de uma decisão da 
instituição, antes que esteja definido o seu desenho e elaborados seus instrumentos 
de coleta de dados e análises. [...].  É normal que a adesão cresça à medida que o 
processo de discussão e de motivação avance e se torne mais perceptível. […]. 
(SOBRINHO, 2000, p. 95) 

 

 Sensibilização da UFRRJ para as ações de avaliação institucional: Ressalta-se que os 

desafios internos da autoavaliação elencados pela equipe da CPA davam mostras de aspectos 

ainda embrionários do processo de autoavaliação institucional, destacando-se: fortalecimento 

da cultura de autoavaliação; clareza do papel dos docentes, técnico-administrativos, gestores e 

discentes nesta construção; conhecimento e sistematização das iniciativas de autoavaliação no 

âmbito dos cursos e unidades acadêmicas; definição de estratégias de devolução dos 

resultados e mobilização das pessoas para o trabalho CPA e dos NUPAIS. 

 A implementação do processo de autoavaliação institucional na UFRRJ foi 

fundamentada principalmente na 4ª geração avaliativa – na participação e no envolvimento 

dos atores sociais e da comunidade acadêmica, focada na intersubjetividade, na integração, 

na negociação - na formulação do juízo de valor e no processo avaliativo, como um todo, 

acompanhando os conflitos emergentes e a contextualização do saber, que se apresentavam 

como alternativas no campo educacional. PARTICIPATIVA E RESPONSIVA – (Agir 

Comunicativo – Habermas). 

Ações realizadas pela CPA/UFRRJ – Outras atividades 

A CPA da UFRRJ realizou 10 reuniões ordinárias no ano de 2014, sendo pelo menos 

uma reunião mensal. Deu continuidade nas ações de sensibilização nos Institutos da UFRRJ e 

realizou reuniões de interlocução com a COINFO visando implantar as atividades de 

avaliação institucional. Com o apoio da COINFO operacionalizou a aplicação do novo 

questionário de avaliação de disciplinas on line no quiosque dos alunos. 
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A CPA ampliou o seu número de membros em 25 de setembro de 2014, a nova 

comissão da CPA da UFRRJ foi nomeada ampliando equitativamente para 14 seus membros, 

respeitando os dispositivos legais - Portaria GR 883/2014- de 25/09/2014.  

Demais atividades realizadas: 

� Aplicação do questionário de avaliação de disciplinas – modelo antigo. Geração de 

relatórios quali-quantitativos no Excel para as comissões de avaliação do MEC/INEP, 

total de 19 comissões; 

� Implementação no site da UFRRJ em dezembro de 2014 do instrumento de Avaliação 

de disciplina- Autoavaliação Discente, conforme descrito no anexo da Deliberação de 

Número 29 – de 08/04/2013- CEPE/UFRRJ; 

� Construção do Regimento da CPA; 

� Criação do e-mail da cpa - cparural@ufrrj.br – com o objetivo de melhorar a 

comunicação institucional; 

� Realização de 04 Seminários de Autoavaliação Institucional da UFRRJ: 

• Realizou o I Seminário de Autoavaliação Institucional – no Instituto de 

Floresta da UFRRJ -17/01/14 – atividade de sensibilização para a comunidade 

acadêmica. 

• Realizou o II Seminário de Autoavaliação Institucional – no Instituto 

Multidisciplinar da UFRRJ- Campus Nova Iguaçu -24/04/14 – atividade de 

sensibilização para a comunidade acadêmica.   

• Realizou o III Seminário de Autoavaliação Institucional – no  Instituto Três 

Rios - UFRRJ -14/05/14 – atividade de sensibilização para a comunidade 

acadêmica.   

• Realizou o IV Seminário de Autoavaliação Institucional – no  Instituto de 

Educação e no Instituto de Ciências Sociais - Seropédica - UFRRJ -29/05/14 – 

atividade de sensibilização para a comunidade acadêmica 

 

� Participação da CPA dando apoio aos coordenadores nos processos de diligências nos 

atos regulatórios de avaliação de cursos na UFRRJ e na melhoria da qualidade de 

ensino nos cursos de Graduação; 

� Realização de reuniões com Comissões do INEP em todos os atos regulatórios do 

MEC/INEP de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de 
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graduação da UFRRJ em todos os campi. A Presidente da CPA esteve presente em 

todas as reuniões programadas. Além da presidente, outros membros também 

estiveram presentes junto com a presidente da CPA nas reuniões; 

� Participação da CPA no apoio técnico e em reuniões com o Instituto de Florestas da 

UFRRJ, dando apoio ao processo de autoavaliação do curso de Floresta; 

� Elaboração, discussão e aprovação do regimento interno da CPA/UFRRJ. O regimento 

foi aprovado na reunião de 16 de dezembro de 2014, será encaminhado para aprovação 

das instâncias superiores; 

� Participação da presidente da CPA no SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 

AVALIAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO – MEC- INEP – 2014 -Brasília- DF- 

outubro de 2014, junto com a Pró-Reitora de Graduação professora Dra. Ligia Cristina 

Ferreira Machado. 

Metodologia de trabalho da CPA 

A CPA da UFRRJ em 2014 realizou várias reuniões de sensibilização com a 

comunidade acadêmica e quatro seminários institucionais, cujo o foco principal era a 

sensibilização da comunidade acadêmica para o processo de avaliação institucional interna e a 

necessidade de divulgação e sistematização das ações decorrentes do processo de avaliação 

externa, feito pelas comissões de especialistas do INEP/MEC. 

 Assim, no ano de 2014 foram utilizados os seguintes procedimentos avaliativos:  

� SENSIBILIZAÇÃO DA UFRRJ – em nível de Institutos – importância da 

Autoavaliação, conceitos e instrumentos - feita através reuniões e seminários 

institucionais e participação em fóruns acadêmicos. 

� IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL POR 

ÁREAS DE CONHECIMENTO: os Núcleos Próprios de Autoavaliação Institucional 

(NUPAI), como forma de construir a cultura da avaliação institucional e possibilitar a 

troca de experiências institucionais na área de gestão e avaliação. A partir das 

primeiras experiências, os NUPAI’s poderão ser constituir em agentes multiplicadores 

de processos de autoavaliação das unidades acadêmicas. 

� AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS: feita através de questionário semiestruturado e  

aperfeiçoado com a participação da comunidade acadêmica. 
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� RELATÓRIOS: sistematização dos resultados fornecidos pelo instrumento de 

avaliação de cursos semestralmente. Produção de relatórios por cursos, visando 

subsidiar a avaliação interna e externa dos mesmos. 

� APOIAR A PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - Prograd no processo 

de avaliação dos cursos, quanto às fragilidades identificadas, sugestão de melhorias- 

Promoção de fóruns de coordenadores para divulgar os resultados. O apoio da referida 

Pró-Reitoria tem sido um fator de grande relevância para o trabalho da CPA da 

UFRRJ. 

� AVALIAÇÃO DE EGRESSOS - O  planejamento de estratégias está sendo feito junto 

as coordenações de cursos. 

� REUNIÕES NO ÂMBITO DOS INSTITUTOS DA UFRRJ: produção qualitativa de 

relatórios e diagnósticos, realização de grupos focais, seminários, palestras, etc. 

� SISTEMATIZAÇÃO DE COMISSÕES NO ÂMBITO DOS CURSOS que trabalhem 

com os resultados da avaliação interna e externa e encaminhem para a administração do 

Instituto e administração superior de forma a subsidiar a gestão. 

� ATUAÇÃO JUNTO ÀS COORDENAÇÕES DE CURSO, através do Fórum de 

Coordenações, no sentido de propor ou ainda, conhecer ações que estejam sendo 

implementadas para diminuição da evasão e retenção, para acompanhamento de 

egresso, entre outros aspectos da gestão. 

� ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA para viabilização dos trabalhos da CPA, com 

disponibilização de sala e equipamentos, bem como alocação de um técnico-

administrativo. O PDI da UFRRJ  sinalizou o redimensionamento de espaço no Prédio 

Principal com vistas a alocação da CPA. Entretanto destaca-se que em  2014 esta meta 

não foi alcançada por limitações financeiras e estruturais da UFRRJ. A CPA continua 

implementando esforços para alcançá-la e vem fazendo suas reuniões em espaço 

adaptado, na sala 10 do Instituto de Educação da UFRRJ, até que o novo espaço se 

consolide. 

� CRIAÇÃO DE UM NÚCLEO PARA ANÁLISE DE DADOS E DISSEMINAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES, envolvendo discentes de Tecnologia de Informações, Comunicação, 

Matemática (Estatística), através de oferecimento de estágios – Essa ação será 

fundamental para o tratamento e retorno dos dados aos setores de interesse. A COTIC 

apoiou o trabalho da CPA em 2014, sanando a deficiência existente. Mas, continuamos 
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com a necessidade de contratação de estagiários para darem suporte ao processo de 

sistematização de dados da avaliação institucional.  A parceria entre a PROGRAD e a 

CPA têm sido constante e efetiva. Este aspecto merece destaque nas ações acadêmicas 

da UFRRJ. 

 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional da UFRRJ 

 

 
O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRRJ, quinquênio 2013-2017, 

considera o perfil com os mais de 100 anos de história e a cultura da Instituição, assim como o 

resgate da sua missão, princípios, diretrizes e objetivos institucionais para que o PDI seja um 

documento que “se assume como um processo dinâmico em que sua estrutura será repensada 

cotidianamente, no sentido de realizarmos uma avaliação contínua” (PDI, p. 11). 

 

Missão da UFRRJ 
 

Produzir, sistematizar, socializar e aplicar os conhecimentos científico, tecnológico, 
filosófico, cultural e artístico de excelência, através do ensino, da pesquisa e da 
extensão indissocialvelmente articulados, consolidando a formação do ser humano 
para a atividade profissional baseada nos princípios da responsabilidade 
socioambiental e a partir da reflexão crítica, baseado na solidariedade nacional e 
internacional e buscando a construção de uma sociedade justa e democrática que 
valorize a paz e a qualidade de vida de forma igualitária. (Estatuto da UFRRJ). 

 
De acordo com o artigo 4º de seu Estatuto, a UFRRJ estabeleceu como seus objetivos 

específicos como Instituição: 

• Gerar e propagar conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais; 

• Formar, diplomar e propiciar a formação inicial e continuada nas diferentes 

áreas de conhecimento, visando ao exercício de atividades profissionais e à 

participação no desenvolvimento da sociedade; 

• Estimular o desenvolvimento da ciência, a criação e o pensamento crítico e 

reflexivo; 

• Contribuir para o processo de desenvolvimento regional e nacional, realizando 

o estudo sistemático de seus problemas e a formação de quadros científicos e 

técnicos ao nível de suas necessidades; 
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• Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

socialização das conquistas e benefícios, resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na Instituição; 

•  Promover a educação presencial, à distância ou em qualquer outra modalidade, 

desde que aprovadas nas instâncias competentes; 

•  Educar para a promoção do desenvolvimento socioambiental; 

• Cultivar os princípios éticos na consecução de seus objetivos; 

• Manter amplo e diversificado intercâmbio de conhecimentos com a sociedade; 

• Promover o apoio ao ensino público em todos os seus preceitos e prerrogativas. 

 

Os compromissos e o contexto vivido atualmente pela Instituição, compuseram a base 

analítica para elaboração do PDI. Os desafios atuais envolvem: 

 

“quatro campi diferenciados com necessidades distintas e, ainda, pensarmos em 
formar profissionalmente cidadãos para uma sociedade com características nunca 
vividas em nossa história, na qual o fluxo de informações alcançou uma velocidade 
inimaginável para nós em um passado recente.” (PDI da UFRRJ 2013-2017, p. 27). 

 

Diante disso, o PDI estabeleceu para o quinquênio 2013-2017 as metas a serem 

alcançadas e ações a serem desenvolvidas, divididas nas seguintes linhas: Ensino de 

Graduação e Pós-Graduação; Pesquisa e Pós-graduação; Extensão; Assistência Estudantil; 

Educação Básica, Técnica e Tecnológica; Organização Administrativa; Infraestrutura e 

Inserção regional. 

 O objetivo da avaliação  institucional interna foi analisar a concretização das práticas 

pedagógicas e administrativas; e suas relações com os objetivos centrais da instituição, 

identificando resultados, dificuldades, carências, possibilidades e potencialidades; processo 

este em fase inicial, uma vez que a CPA tem o desafio de estabelecer uma cultura de 

avaliação institucional. 

 
Características básicas do PDI e suas relações com o contexto social e econômico em que 
a UFRRJ está inserida 

 

Desde o ano de 2005, a UFRRJ tem se consolidado como uma instituição multicampi, 

inserida, principalmente na Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, mas que atende 

um público dos mais variados locais do Brasil e de outros países. 
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De acordo com o PDI 2013-2017, “a instituição vem aumentando, a cada ano, as 

parcerias com órgãos governamentais, empresas e organizações da sociedade civil, para o 

desenvolvimento de programas de interesse mútuo e de impacto social.” (PDI, p. 92) 

Desta forma, a instituição vem ampliando os espaços de interlocução com a sociedade, 

dirigindo suas funções acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão para o atendimento das 

demandas sociais. O PDI (p. 93 e 94) ressalta algumas ações estratégicas que a UFRRJ tem se 

utilizado e buscará aprofundar para promover esta interlocução com a sociedade. São elas: 

 

• Promover ações capazes de trazer ao cotidiano da vida acadêmica a discussão 

de estratégias e de atividades voltadas à questão socioambiental, no marco de uma 

formação profissional e cidadã através da elaboração do Plano Diretor e a partir de 

diferentes Grupos de Estudo e Pesquisa organizados e certificados junto ao CNPq. 

• Participar de Fóruns e Comitês que, junto com os poderes públicos municipais, 

elaboram as políticas e diretrizes ambientais. Seropédica, Nova Iguaçu e Mesquita, 

são três dos municípios que contaram com a participação ativa de representação da 

UFRRJ na elaboração de propostas e de políticas municipais voltadas para o meio 

ambiente. 

• Interface permanente na relação da Universidade com os demais níveis de 

ensino da rede pública. Em Seropédica e em Nova Iguaçu, com projetos voltados 

para a capacitação de docentes e de gestores da rede pública de ensino, permitindo 

um diálogo fecundo e produtivo para todos os sujeitos envolvidos. 

• Participação da UFRRJ no Consórcio das Instituições de Ensino Superior 

Públicas do Estado do Rio de Janeiro. A criação do Consórcio propiciará a 

integração acadêmica nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, maior eficiência na 

captação e aplicação de recursos, parcerias para atuação nas áreas de inovação, de 

novas tecnologias e em outras áreas estratégicas, visando ao desenvolvimento 

institucional e à capacidade de apresentar propostas para a solução de problemas 

sociais do Estado do Rio de Janeiro e do País, bem como destacando-se o papel 

estratégico de ações direcionadas para o fortalecimento da Educação Básica no 

Estado, a serem desenvolvidas de forma articulada, propiciando uma contribuição 

mais efetiva para a melhoria dos índices de aproveitamento discente, atualmente 

colocados em patamares bastante preocupantes em nível nacional. 
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Articulação entre o PDI e o PPI: ensino, pesquisa, extensão, gestão e avaliação 
institucional 
 

O Projeto Pedagógico Institucional da UFRRJ (PPI) inserido no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2013-2017, articulando-se no que diz respeito aos 

princípios da Instituição e seus eixos norteadores como a defesa da Universidade como um 

espaço democrático na qual a ética é um princípio básico e no qual usamos como base a 

legalidade e a impessoalidade das relações institucionais (PDI da UFRRJ 2013-2017, p. 103). 

 Em vários objetivos institucionais também confluem com o âmbito de atuação da 

UFRRJ na busca da integração permanente entre o Ensino Superior e a Educação Básica, 

apoiando sua contínua articulação. 

Como Políticas de Ensino, a UFRRJ estabelece no Projeto Pedagógico Institucional da 

UFRRJ, a ampliação da oferta de cursos de Graduação para todas as áreas do conhecimento, 

pautando-se no acesso cada vez maior das classes populares ao Ensino Superior, visto a 

ampliação significativa dos cursos noturnos no processo de expansão. Através da ampliação 

do acesso, a análise do perfil socioeconômico dos ingressantes revela maior oportunidade as 

camadas mais carentes da sociedade. 

Dois objetivos estão propostos no PDI da UFRRJ para a Política de Ensino no 

quinquênio 2013-2017: diminuição do número de alunos evadidos e ampliação do número de 

bolsas de apoio acadêmico. 

As Políticas de Extensão carecem de ações norteadoras que articulem a extensão 

universitária com os princípios e objetivos da UFRRJ. No que diz respeito ao diálogo com a 

comunidade, através de programas e projetos de extensão, conseguiu-se, nos anos anteriores a 

2013, a consolidação das atividades já existentes e a aprovação de novos projetos junto a 

órgãos externos, ressaltando-se que ainda é muito escassa a oferta de editais públicos voltados 

para a extensão universitária. Destaque-se a realização de eventos e atividades culturais, 

artísticas e esportivas, vinculadas à Pró Reitoria de Extensão e ao Centro de Arte e Cultura- 

CAC, aberto à comunidade com o oferecimento de inúmeras oficinas, em diferentes 

manifestações artísticas (PDI da UFRRJ 2013-2017, p. 119). 

Não existem objetivos traçados em nível institucional para a extensão universitária no 

PDI da UFRRJ 2013-2017. As ações seguem em conformidade com projetos e propostas da 

comunidade acadêmica ao longo deste período e no Plano Pedagógico do Curso Licenciatura 

em Educação do Campo (LEC) do curso do Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária PRONERA na UFRRJ, visto no Anexo I deste PDI. 

Na implantação deste curso a UFRRJ é desafiada a construir com os sujeitos e atores 

coletivos, projetos para atender aos inúmeros editais de ações afirmativas vinculadas ao MDA 
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- Ministério do Desenvolvimento Agrário, MMA - Ministério do Meio Ambiente e MEC - 

Ministério da Educação. Neste plano, os esforços em prol da educação do campo articulam-se 

com os seguintes parceiros: MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; FETAG 

- Federação dos Trabalhadores na Agricultura, AMOC - Associação dos Moradores do 

Campinho - Paraty/RJ, CPT – Comissão Pastoral da Terra e demais entidades vinculadas aos 

assentamentos da reforma agrária (PDI da UFRRJ 2013-2017, Anexo I, p. 243). 

Além disso, é previsto no PPC do curso Licenciatura em Educação do Campo o 

atendimento de pedidos do poder público municipal para a viabilização de inúmeros 

programas e projetos do plano diretor, vinculados à formação de jovens e adultos agricultores 

em bases agroecológicas e da agricultura familiar, como é o caso dos municípios de 

Paracambi, Seropédica, Itaguaí, Nova Iguaçu, Japeri, entre outros, no Estado do Rio de 

Janeiro.  

A política de pesquisa estabelecida pela UFRRJ de apoiar os novos grupos 

emergentes, tendo em vista a grande expansão realizada pelo REUNI, revelou um crescimento 

de cursos stricto sensu, aumento das bolsas de Programas de Iniciação Científica e um grande 

destaque na Instituição nos anos anteriores a 2013. 

As iniciativas inovadoras com demanda nacional, na formulação de projetos 

integrados nas diferentes linhas e grupos de pesquisa, estimularam ainda projetos de pesquisa 

de caráter interdisciplinar e intersetorial. Uma das ações importantes como objetivo de 

pesquisa será ampliar o número de grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, contribuindo 

também para o aumento da produção científica e tecnológica da UFRRJ (PDI da UFRRJ 

2013-2017,p .126). 

Desta forma, as novas diretrizes e prioridades definidas no PDI 2013-2017 para dar 

continuidade e avançar em projetos de pesquisa da UFRRJ, buscará, primordialmente, a 

melhoria da avaliação dos cursos de Pós-Graduação, incrementando o apoio aos cursos, no 

que diz respeito às publicações e à produção acadêmica. Outra meta importante é a 

formulação de projetos institucionais que possibilitem a captação de recursos através de 

agências de fomento como a FINEP, CAPES, CNPq e FAPERJ voltados para adequação de 

infraestrutura física e aquisição de equipamentos para atender demandas dos Programas de 

Pós-graduação.  

 Assim, os temas estratégicos na área pesquisa da UFRRJ, definidos para o período 

2013-2017, segundo o PDI institucional são:  

• Bioenergia;  

• Biotecnologia;  

• Farmacometria, Fármacos e Fitofármacos;  
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• Nanociência;  

• Biodiversidade;  

• Materiais;  

• Meio ambiente; 

• Desenvolvimento sustentável;  

• Pedometria e modelagem de sistemas agroecológicos; 

• Modelagem Matemática e Computacional;  

• Políticas Educacionais, História da Educação e Trabalho; 

• Pesquisas em Inclusão no Ensino Superior. 

 

Para os novos Campi (Campus Três Rios, Nova Iguaçu e Campos), os projetos 

estratégicos estão voltados para o fortalecimento do Núcleo de Estudos e Pesquisas do 

Campus de Nova Iguaçu; para a estruturação do Núcleo de Pesquisa do Campus de Três Rios 

e para o fortalecimento das pesquisas com cana de açúcar do Campus de Campos de 

Goytacazes.  

 No Instituto Multidisciplinar (Campus de Nova Iguaçu), os projetos estratégicos estão 

ligados aos Estudos sobre Memória e Documentação da Baixada Fluminense, Economia 

Regional, Estudos Afro-Brasileiros, Estudos Contemporâneos e Práticas Educativas, Estudos 

Audiovisuais, Estudos sobre Relações entre Aspectos Institucionais e Empresariais na 

Baixada Fluminense, Estudos em Matemática Avançada e Algoritmos, Estudos de Inovação 

Tecnológica em Computação e à instalação do Observatório de Indicadores Sócio-político-

econômicos da Baixada Fluminense. 

 No Instituto Três Rios (Campus de Três Rios), o projeto estratégico está voltado para a 

estruturação do Núcleo de Pesquisa do ITR, base para pesquisas em desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental adequadas à gestão do território e à orientação de políticas 

públicas, visando gestão integrada dos recursos para minimizar a vulnerabilidade das 

populações. 

A Comissão Própria de Avaliação da UFRRJ  tem buscado implantar mecanismos de 

acompanhamento e avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional de forma que o 

mesmo possa ser constantemente revisado e reavaliado (PDI da UFRRJ 2013-2017, p. 170). 

A gestão administrativa da UFRRJ é realizada na Administração Central, que é 

composta por um órgão executivo, denominado Reitoria; pelas Pró-reitorias; e por órgãos de 

deliberação coletiva chamados Colegiados Superiores: 

• Conselho Universitário;  

• Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;  
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• Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão de Área; 

• Conselho de Curadores;  

• Assembleia Universitária; e  

• Conselho de Administração (órgão consultivo) 

 

Apesar de não constar no PDI da UFRRJ 2013-2017, foi criada em 26 de julho de 

2013 (Deliberação nº 45) a Pró-reitoria de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento 

Institucional (PROPLADI) com o objetivo de induzir o Desenvolvimento Institucional de 

forma planejada e acompanhado de constante processo avaliativo. 

 Nos anos de 2013 e 2014 não foram realizadas atividades de avaliação e atualização 

do Plano de Desenvolvimento Institucional 2013-2017 da UFRRJ. 

Em dezembro de 2014 a Reitoria da UFRRJ realizou um seminário de avaliação das 

atividades institucionais, face às políticas e objetivos do PDI contando com a participação dos 

Pró-Reitores e da Comissão Própria de Avaliação da UFRRJ. 

 
Eixo 3 – Políticas Acadêmicas – Ensino, Pesquisa e Extensão e Atendimento aos 
Discentes 
 
 
3.1 - ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

                 Este relatório de gestão apresenta as ações realizadas no ano de 2014 pela Pró-

Reitoria de Graduação da UFRRJ tendo como referência as metas estabelecidas para este 

setor no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRRJ para 2013-2014. Os dados aqui 

descritos foram fornecidos pela Prograd e Pró-Reitoria de Planejamento, Avaliação e 

Desenvolvimento Institucional (PROPLADI), através do Relatório de Gestão 2014 da 

UFRRJ. 

 A Pró-Reitoria de Graduação tem como competência coordenar e supervisionar as 

ações previstas na política de formação acadêmica em nível de graduação. A Pró-Reitora de 

graduação em exercício é a professora Dra. Ligia Cristina Ferreira Machado.  

O Programa de Restruturação e Expansão da UFRRJ (PRE-UFRRJ), como resposta ao 

programa REUNI propiciou a criação de dois novos câmpus e a ampliação tanto de cursos 

como de oferecimento de vagas. Em 2005 a UFRRJ sediava um único campus, o Campus 

Seropédica, oferecendo 1650 vagas para ingresso em 22 cursos de graduação regulares e três 

turmas fora da sede, por concurso vestibular, tendo 7.140 estudantes matriculados, 476 

docentes efetivos, 107 professores substitutos e 1.089 técnico-administrativos do quadro 

permanente. Apenas três cursos eram noturnos.  



30 
 

Em 2014, com 1.100 docentes efetivos, 90 professores substitutos e temporários e 

1.230 técnico-administrativos do quadro permanente, a UFRRJ ofereceu 56 cursos presenciais 

regulares; 41 no campus Seropédica, 11 no campus Nova Iguaçu e 04 no campus Três Rios e 

uma turma de Licenciatura em Pedagogia (PARFOR). Participando do Consórcio CEDERJ, 

continuou ofertando os cursos de Administração e de Turismo, ambos na modalidade de 

ensino à distância.  

A evolução da oferta de vagas iniciais, matrículas e cursos presenciais é apresentada 

na Tabela 1, dois cursos de graduação a distância junto ao Consórcio CEDERJ.  

 
Tabela 1 - Cursos de graduação presencial na UFRRJ, entre 2004 e 2014 

Ano Vagas oferecidas No Matriculados Número de Cursos 

2005 1.640 7.140 22 

2006 2.060 6.684 28 

2007 2.145 7.974 28 

2008 2.145 8.155 29 

2009 2.785 8.248 44 

2010 3.450 8.857 57a 

2011 3.470 10.588 57a 

2012 3.590b 11.391c   57a 

2013 3590 b 12.198 56 

2014 3.880 13.568 56 

 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação da UFRRJ ( 2014) 
a São 55 cursos regulares e uma  turma em Licenciatura em Pedagogia;  b São 3540 vagas iniciais, mais 50 oferecidas no programa PARFOR no 2o Período letivo 
de 2013 (50 vagas no curso de Licenciatura em Pedagogia); c Referência - 2012-1 (total de matrículas regulares) em 08/02/2013, Módulo Acadêmico. 

 
Dentro dessa modalidade iniciada em 2006, com a oferta do curso de Administração à 

Distância em cinco pólos presenciais, a UFRRJ vem expandindo sua ação ao longo dos 

últimos anos, tanto em número de vagas, quanto aumentando sua presença para 14 pólos. 

Quanto ao curso de Licenciatura em Turismo iniciado em 2009, o mesmo foi oferecido em 

quatro pólos presenciais no ano de 2014. 

Seguem abaixo os dados gerais do ensino de graduação da UFRRJ: 

 

(Fonte PROGRAD UFRRJ, 2014) 

 

� CURSOS DE GRADUAÇÃO: 56  cursos presenciais e 2 na modalidade à distância – 

Administração e Licenciatura em Turismo, totalizando 58 cursos de graduação na 

UFRRJ. 
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� Nº DE ALUNOS COM MATRÍCULA ATIVA: 16.330 

� ENSINO DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL: 12.364 

• Campus Seropédica: 9017 

• Campus Nova Iguaçu: 2957 

• Campus Três Rios: 390 

 
� ENSINO DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA: 4.330  

� Nº DE ALUNOS COM MATRÍCULA TRANCADA: 3.083, sendo: 

• Modalidade Presencial: 1102 

• Modalidade à Distância: 1981 

 
� TOTAL DE ALUNOS (PRESENCIAL+DISTÂNCIA+TRANCADOS): 19.777 

 
Meta 1 - Ampliar o acesso à graduação e à pós-graduação: 
 

� Criação da Comissão de Cotas – Portaria 859/GR  de 12/09/2014 

• Reuniões periódicas para planejamento e tratamento da questão; levantamento 

e disponibilização de dados pela PROGRAD;  

• Identificação dos alunos cotistas;  

• Elaboração e aplicação de questionários para mapeamento socioeconômico dos 

ingressantes pela política de cotas; 

 

� Institucionalização do curso de Licenciatura em Educação do Campo e fortalecimento 

político pedagógico da pedagogia da alternância: 

• Aprovação do Projeto Pedagógico do curso em reunião do Conselho de Ensino 

de Pesquisa e Extensão; 

• Entrada de 85 alunos para o curso. 

 

� Consolidação do curso de Farmácia 

• Definição do lugar na estrutura da UFRRJ  atendendo a processos de avaliação 

e regulação bem como para a  construção de identidade; 
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• Processo de avaliação para reconhecimento do curso através de Comissão 

Avaliadora instituída pelo INEP obtendo o conceito 4. 

 

 

Meta 2 – Ampliar a permanência nos cursos de graduação 
 

� Estudos realizados pela Chefia do Departamento de Matemática sobre repetência nas 

disciplinas de Cálculo I e Cálculo II que subsidiarão o Programa de Tutoria a ser 

implantado em 2015.1; 

� Apoio ao processo de reestruturação curricular do curso de Zootecnia de modo a 

reverter o alto índice de evasão registrado no mesmo; 

� Ampliação do número de alunos em mobilidade acadêmica (intercampi, nacional e 

internacional); 

� Realização do I Seminário sobre Internacionalização em parceria com a Coordenadoria 

de Relações Institucionais e Internacionais; 

� Ampliação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência - PIBID com 

534 licenciandos bolsistas e parceria com 34 escolas públicas das redes municipais e 

estadual; 

� Realização de Seminário Interno de Avaliação do PARFOR; 

� Reestruturação do CLAA – Comissão Local de Acompanhamento e Avaliação do 

Programa de Educação Tutorial/PET; 

� Reestruturação do Programa de Monitoria que conta com aproximadamente 400 

monitores realizando atividades de apoio acadêmico em diferentes disciplinas. 

 

Meta 3. Melhorar a qualidade dos cursos de graduação implantando mecanismos de 
avaliação e acompanhamento 
 

� Incentivo ao processo de autoavaliação dos cursos de graduação; 

� Processos de Avaliação para reconhecimento ou renovação de reconhecimento de 

cursos de graduação; 
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Tabela 2- Relação de Cursos de Graduação/conceitos de Avaliação: 

Instituto Curso Conceito 
Instituto de Ciências Exatas Química 

(Bacharelado/Noturno) 
4 

Sistema de Informação 4 
Farmácia 4 

Instituto de Ciências 
Sociais e Aplicadas 

Ciências Contábeis 4 
Hotelaria 4 
Administração Pública 5 
Economia Doméstica 
(Bacharelado) 

4 

Instituto de Ciências 
Humanas e Sociais 
 
 
 
 

Relações Internacionais 4 
Jornalismo 3 

 
Ciências Sociais (Bacharelado) 4 

 
História 
(Bacharelado/Noturno) 

4 
 

Instituto de Educação 
 
 

Psicologia 3 
Licenciatura em ciências 
Agrícolas 

4 
 

Instituto Multidisciplinar 
 
 

Ciência da Computação 3 
Geografia 5 

 
Instituto de Tecnologia 
 
 

Engenharia de Agrimensura e 
Cartográfica 

 
4 

Engenharia Agrícola e 
Ambiental 

4 
 

 
 

Engenharia de Materiais 3 
 

Instituto de Três Rios Gestão Ambiental 4 
 

Fonte Relatório da PROGRAD/UFRRJ 2014. 
 

� Realização do Estudo - Sistematização dos relatórios de avaliação de cursos; 

� Cursos Formativos para Docentes – Instrumentalização para uso da Plataforma Moodle; 

� Constituição de Comissão para análise da minuta do Regulamento da Graduação 

elaborada no ano de 2012; 
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� Reuniões do Fórum de Coordenações de Curso de Graduação tendo como pauta 

principal o Regulamento da Graduação; 

� Constituição do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de 

Profissionais da Educação Básica – Portaria 1337/GR, de 07/08/2013; 

� Elaboração de manuais – coordenação de curso, catálogo da graduação e aluno – a 

serem distribuídos em versão digital e impressa no ano de 2015. 

 
Meta 4. Consolidar a Política da Educação à Distância 
 

� Realização do Encontro de Estudantes de Administração e Turismo – presencial e a 

distância; 

� Reuniões periódicas com Coordenação UAB e Coordenações de cursos para avaliação 

de demandas; 

� Realização do I Seminário de Educação a Distância na UFRRJ; 

� Participação no Conselho de Estratégias Acadêmicas; 

� Ampliação do processo de mobilidade acadêmica intercampi entre as modalidades 

presencial e a distância. 

  

3.2 – EXTENSÃO 

 

 As informações desta seção foi enviada pela PROEXT, através do Relatório de 

atividades de extensão dos diversos setores relacionados a Pró-Reitoria de Extensão da 

UFRRJ, incluindo uma acompanhamento dos indicadores de gestão da extensão 

contextualizando as demandas e dificuldades de 2014 e os novos desafios para 2015. 

 Desde 2013 a equipe da PROEXT vem realizando esforços importantes no registro e 

monitoramento das atividades de extensão da UFRRJ. Devido a falta de uma plataforma 

acadêmica integrada e, principalmente uma política de informalidade de ações de extensão 

por parte da comunidade acadêmica, incluindo Docentes, Coordenadores de Curso e Diretores 

de todos os campi, muitas das atividades não são devidamente registradas e monitoradas na 

Universidade. Muitos eventos e cursos ocorrem de forma independente à PROEXT, 

conduzidas de forma que não nos permite a coleta de indicadores para a análise da gestão da 

Extensão Universitária. No momento nossa experiência mostra que grande parte dos dados 
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encontra-se disperso em papeis e formulários, o que dificulta o trabalho e a análise das 

tendências para a UFRRJ.  

 O maior desafio até o momento é conscientizar os atores da extensão para a 

importância do registro das atividades. A perda de informações prejudica a toda a comunidade 

acadêmica.  Uma solução prática é a intervenção dos Coordenadores de curso para não 

computar certificados não avalizados pela PROEXT nas atividades complementares.  

 A Pró-Reitoria de Extensão tem como competência Coordenar e supervisionar as 

ações previstas na política de extensão universitária e relacionamento da UFRRJ com a 

sociedade. A Pró-Reitora em exercício na área é a professora Dra. Katherina Comendouros. 

De acordo com as recomendações do FORPROEX, utilizamos o sistema de 

indicadores para monitoramento e avaliação das atividades de extensão. 

 
Política de Gestão da Extensão Universitária: snálise dos percentuais de bolsas 
acadêmicas de extensão, 40 horas, financiadas com recursos da matriz orçamentária 
próprios da UFRRJ.  
 

Número total de bolsas acadêmicas de extensão financiadas com recursos 

próprios/número total de bolsas acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, financiadas com 

recursos próprios da UFRRJ.  

Em 2014, o número total de 40 (quarenta) bolsas acadêmicas de extensão de 40 horas 

foram distribuídas de acordo com Edital 03/2014 – PROEXT. Quando analisamos o número 

total de bolsas acadêmicas da UFRRJ, excluindo-se o número de bolsas de permanência, 

encontramos um percentual de 7,2% para bolsas BIEXT (Bolsas Institucionais de Extensão). 

Em termos de comparação, o número total de bolsas acadêmicas de pesquisa 288. 

Sendo distribuídas entre PIBIC 193 bolsas, PROIC 90 bolsas e PIBIT 5 bolsas, perfazendo 

um total de 288 com recursos internos e externos. Os recursos internos para PIBIC, 20 bolsas 

e PROIC, 90 bolsas representam um percentual de 19,81% de todas as bolsas acadêmicas da 

UFRRJ. 

 
SOLUÇÃO – Equiparar o número de bolsas BIEXT ao PROIC 
 
Produto da Extensão por Área Temática  

 
Calculo dos percentuais de ações de extensão por área temática: 
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Tabela 3. Percentual de produtos de extensão por área temática, financiados com recursos 
próprios (OCC) 

Área temática 
BIEXT 

Instituto ou 
Setor 

Professor ou técnico orientador  

Comunicação - - 0 
Cultura IM Elis Regina Angelo 

9% 
Cultura ITR Camila Daniel 
Direitos Humanos IE Ana Claúdia Peixoto 

9% 
Direitos Humanos IM Rodrigo de Souza Tavares 
Educação IM Leila Dupret 

18% 
Educação IE José Ricardo Ramos 
Educação IE Marcelo Almeida Bairral 

Educação  IM 
Janaína Nascimento Simões de 
Souza 

Meio Ambiente IV Katia Maria Famadas 

18% 
Meio Ambiente IT Leandro Andrey Deus 
Meio Ambiente IF Tiago Böer Breier 
Meio Ambiente IA Soraya Almeida 
Saúde IV Argemiro Sanavria 

22% 
Saúde ICE Douglas Siqueira Chaves 
Saúde SOC Mariângela de Campos Dias 
Saúde IB Magda Alves Medeiros 
Saúde IZ Rosana Colatino Reis 
Tecnologia e 
Produção 

IT Tatiana Saldanha 

18% 

Tecnologia e 
Produção 

IT Juliana Lobo Paes 

Tecnologia e 
Produção 

IZ Elisa Cristina Modesto 

Tecnologia e 
Produção 

IV Andreza Amaral da Silva 

Trabalho IM Marcos Benac 5% 
Fonte: PROEXT/UFRRJ (2014) 
 

Percentuais de Ações de Extensão por instituto, financiadas com recursos orçamentários 
próprios 

 
Tabela 4. Percentual de produtos de extensão setor da UFRRJ, financiados com 
recursos próprios (OCC) 

Instituto 
ou Setor 

Área temática Professor ou técnico 
orientador 

% 

IA Meio Ambiente Soraya Almeida 5 
IB Saúde Magda Alves Medeiros 5 
ICE Saúde Douglas Siqueira Chaves 5 
IE Direitos Humanos Ana Cláudia Peixoto 

13 IE Educação José Ricardo Ramos 
IE Educação Marcelo Almeida Bairral 
IF Meio Ambiente Tiago Böer Breier 5 
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IM Cultura Elis Regina Angelo 

22 

IM Direitos Humanos 
Rodrigo de Souza 
Tavares 

IM Educação Leila Dupret 

IM Educação  
Janaína Nascimento 
Simões de Souza 

IM Trabalho Marcos Benac 
IT Meio Ambiente Leandro Andrey Deus 

13 IT Tecnologia e Produção Tatiana Saldanha 
IT Tecnologia e Produção Juliana Lobo Paes 
ITR Cultura Camila Daniel 5 
IV Meio Ambiente Katia Maria Famadas 

13 IV Saúde Argemiro Sanavria 
IV Tecnologia e Produção Andreza Amaral da Silva 
IZ Saúde Rosana Colatino Reis 9 
IZ Tecnologia e Produção Elisa Cristina Modesto 
SOC Saúde 5 5 
Total 100 

 
Fonte: PROEXT/UFRRJ (2014) 
 

Dentro da política de gestão da extensão, o “Produto” é avaliado através do número 

total de ações/projetos/programas registrados na PROEXT.  

 
 

 
Politica de Financiamento da Extensão 

Análise dos valores totais de recursos orçamentários próprios da UFRRJ destinados a 

Programas e Projeto de Extensão em relação ao recurso orçamentário total da UFRRJ. 

 
� INSUMOS DE EXTENSÃO 

O Cálculo do percentual de bolsas acadêmicas de extensão em relação ao total de bolsas da 

instituição. 

• Bolsas Institucionais para Projetos de Extensão (Biext): a Pró-reitoria de 

Extensão oferece anualmente uma bolsa financiada com recursos orçamentários 

próprios para projetos orientados por Docentes dou Técnicos. A bolsa é 

direcionada apenas para discentes até o penúltimo período de graduação para os 

projetos cujas propostas sejam aprovadas e classificadas de acordo com a quota de 

bolsas disponíveis. O valor da bolsa BIEXT é equiparada a de PIBIC, no valor e na 

carga horária. 
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Tabela 5. Resultado BIEXT 2014 
 

Área temática 
Instituto 
ou 
Setor 

Professor ou técnico 
orientador 

Comunicação - - 
Cultura IM Elis Regina Angelo 
Cultura ITR Camila Daniel 
Direitos Humanos IE Ana Claúdia Peixoto 

Direitos Humanos IM 
Rodrigo de Souza 
Tavares 

Educação IM Leila Dupret 
Educação IE José Ricardo Ramos 

Educação IE 
Marcelo Almeida 
Bairral 

Meio Ambiente IV Katia Maria Famadas 
Meio Ambiente IT Leandro Andrey Deus 
Meio Ambiente IF Tiago Böer Breier 
Meio Ambiente IA Soraya Almeida 
Saúde IV Argemiro Sanavria 

Saúde ICE 
Douglas Siqueira 
Chaves 

Saúde SOC 
Mariangela de Campos 
Dias 

Saúde IB Magda Alves Medeiros 
Saúde IZ Rosana Colatino Reis 
Tecnologia e 
Produção 

IT Tatiana Saldanha 

Tecnologia e 
Produção 

IT Juliana Lobo Paes 

Tecnologia e 
Produção 

IZ Elisa Cristina Modesto 

Trabalho IM Marcos Benac 
   Fonte: PROEXT/UFRRJ (2014) 
 
 

Tabela 6. Ações que geram tecnologia social aplicada 
BIEXT/2014 
1 A importância da educação sanitária: da aquisição ao consumo de produtos 

de origem animal e da água 
2 Coleta consciente e a destinação de óleo residual de frituras na 

microrregião Três Rios – RJ 
3 Análise econômica de um secador solar em Seropédica - RJ  
4 Alimento para o saber – atividades de reforço escolar para os alunos do 

ensino fundamental 
5 Programa de boas práticas para a agricultura familiar na bacia leiteira na 

área de proteção ambiental Catumbi em Seropédica 
6 Metas da ação integrada a uma propriedade rural de Seropédica – RJ 

assistida pelo Projeto Seroleite 
7 Extensão Rural em Seropédica – RJ: perfil de uma das propriedades 
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leiteiras assistidas pelo Projeto Seroleite 
8 Percepção do manejo sanitário a ordenha de um produtor rural assistido 

pelo Projeto Seroleite 
9 Análise da produção e qualidade do leite em uma das propriedades 

assistidas pelo Projeto Seroleite 
10 Extensão rural em Seropédica – RJ: caracterização de uma das 

propriedades assistidas pelo Projeto Seroleite  
11 Consultoria em uma propriedade leiteira: atividade de extensão Projeto 

Seroleite 
 

12 O diálogo entre a Universidade e a escola: debates sobre o Programa Bolsa 
Família 

13 A inclusão do cidadão nas decisões em matéria ambiental na busca de uma 
sociedade sustentável 

14 Projeto mapeamento do patrimônio geológico de Seropédica: São Miguel, 
Sá Freire, Casas Altas 

15 Cultura, participação e identidade: pela construção de uma cidadania 
latino-americana 

16 Percepção popular sobre morcegos: educação ambiental para conservação 
da saúde 

17 Escola, memória e identidade: a literatura infantojuvenil entre cantigas e 
parlendas 

18 O desenvolvimento da visualização em geometria 
19 Exercício da prática de sustentabilidade utilizando a reciclagem de papel 
20 Cooperativismo em cartilha 
PROEXT/MEC 2014 
21 Programa de Apoio ao Acompanhamento de Informações sobre o Uso de Laptops em 

Escolas do Contexto ‘Um Computador por Aluno’ 

22 Estratégias para desenvolvimento da cadeia produtiva com abelhas por meio da 
Capacitação e Assistência Técnica 

23 Observatório das políticas de democratização de acesso e permanência na educação 
superior da UFRRJ 

24 Mãos que criam: projeto de capacitação para promoção social" 

25 Apoio às práticas tradicionais, usos de plantas medicinais e sistemas agroalimentares, 
articulados em redes de participação política na região metropolitana do Rio de Janeiro. 

26 Produção de formatados e embutidos de pescado marinho em comunidades pesqueiras do 
município de Itaguaí, RJ. 

                           Fonte: PROEXT/UFRRJ (2014) 
 

 

 

� PROGRAMA DE ACESSO A CULTURA DA UNIVERSIDADE RURAL 
(Departamento de Arte e Cultura – DAC) 

A Pró-reitoria de Extensão criou o Programa de acesso a cultura da UFRRJ (PACUR) 

para promover o acesso às atividades culturais pelas comunidades acadêmicas e periféricas a 

UFRRJ. Nosso objetivo é estimular diferentes iniciativas culturais de artistas da Universidade 

e da Baixada no único equipamento cultural do município. 
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• “SEU GUSTA” - O coletivo Seu Gusta é um núcleo de difusão cultural que 

tem o Anfiteatro Gustavo Dutra como principal palco para as atividades. Também faz 

parte dos objetivos do Seu Gusta criar um diálogo entre a produção cultural da Rural, de 

Seropédica e de outras cidades. Em 2014 foram apresentadas 30 atividades artísticas 

culturais pelo “Seu Gusta” como mostras de cinema, peças de teatro, concertos musicais, 

apresentações de bandas e cursos de gestão cultural atendendo a um público de 6.422 

pessoas. 

Três (3) alunos bolsistas são responsáveis pelo “Seu Gusta” 

 

• “CINE CASULO” - Em 2014, o Cine Casulo organizou e apresentou 30 

produções cinematográficas atingindo um público de 1.783 pessoas. As sessões de 

cinema são semanais com um público médio de aproximadamente 100 pessoas. Ao final 

das sessões sempre ocorre um debate sobre o filme assistido, exceto quando há 

apresentações infantis.  Nesse ano o Cine Casulo foi apresentado no Campus de Nova 

Iguaçu.  

Dois (2) bolsistas são responsáveis pela programação e exibição do Cine-casulo. 
 
• CENTRO DE MEMÓRIA DA UFRRJ: 

Atividades permanentes:  

- Visitas guiadas à exposição permanente e ao campus Seropédica da UFRRJ; Recebimento 

de escolas e grupos externos e internos atendendo a um público de aproximadamente 1610 

pessoas. 

- Participação anual na Semana de Museus e Primavera de Museus realizadas pelo 

IBRAM, no qual o CM é cadastrado, nos meses de maio e setembro, com exposição 

permanente e atividades temáticas, atendendo a um público de aproximadamente 100 

pessoas.  

- Disponibilização do acervo documental, constituído principalmente de documentos, 

fotografias para pesquisas;  

- Limpeza e conservação das plantas arquitetônicas dos prédios tombados da UFRRJ, 

trabalho aprovado pela Faperj, em parceria com o DAU-IT, tendo sido tratadas até o 

momento aproximadamente 150 plantas originais. 

- Manutenção e difusão da história da UFRRJ com vistas às escolas da rede pública e 

privada de Seropédica.  
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Atividades extraordinárias 

- Participação da equipe do CM em eventos, congressos, seminários, fóruns e afins, na área 

de memória, patrimônio, conversação e restauração, além de visitas técnicas a outros Centros 

de Memória, museus universitários e outras instituições, tais, Arquivo Nacional, Museus de 

Belas Artes, UFRJ.  

Nesse ano participamos de 3 eventos:  

5º Seminário do Patrimônio Cultural – Fortaleza - CE,  

8º Congresso dos Secretários das Universidades Públicas – Curitiba – PR  

6º Fórum Nacional de Museus - Belém – PA, apresentação do trabalho “Conservação 

preventiva das plantas arquitetônicas do Campus Seropédica da UFRRJ” no 3º Colóquio 

Ibero-Americano Paisagem Cultural, Patrimônio e Projeto – Belo Horizonte – MG. 

- Participação da equipe do Centro de Memória em atividades de apoio a Comissão de 

Cerimonial, nas cerimônias de formaturas referentes aos períodos de 2013-1, 2013-2, 2014-1 

e demais cerimônias de posse de direção, entrega de títulos acadêmicos.Bolsistas - 8 

• CENTRO DE ARTE E CULTURA DA UFRRJ: oficinas de 2014 nos três 

turnos de funcionamento: 

- Desenhos: Desenho básico, Mangá, Graffiti 
- Pintura: básico, carvão, aquarela, tinta óleo 
- Danças: Dança do Ventre, Stlleto, jazz, balé, forró 
- Música: violão prático-teórica, teclado, flauta, contrabaixo, bateria, piano 
- Aula de cerâmica 
- Aula de Canto 
- Aula de Yoga e Capoeira 
 Total de oficinas: 20 
 Total de turmas: 62 
 Público atingido: Matriculados: 845 
 Público atingido convidado: 250 
 
Projeto CAC instrumental – aulas em conjunto abrangendo alunos da oficina de violão e 

consiste na gravação de apresentações dos alunos e difusão na internet atendendo 110 

pessoas. 

Projeto Semana da Criança – público convidado: alunos das escolas da rede pública de 

Seropédica atendendo 400 pessoas. 

Semana de Integração – público: discentes, docentes, técnicos e visitantes. Atividades: oficinas de 

arte e cultura nas semanas de integração. Público inscrito 100 pessoas. 

 
• CORAL DA UFRRJ: fundado na década de 70 e reorganizado em abril de 

2013, o grupo Coral UFRRJ volta às atividades unindo alunos, professores, técnicos e a 
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comunidade. São 35 integrantes que realizam apresentações internas e externas sob a 

regência de Obadias Ferreira da Rocha.  

O repertório do Coral é constituído por músicas folclóricas, mpb, clássicas, sacras e 

“spirituals”, como Oceano de Djavan e Imagine de Lennon & McCartney. São 

incorporadas, ainda, canções “natalinas” para a tradicional apresentação de final de ano. 

O grupo também possui um CD, gravado em 2002. Os ensaios são abertos ao público 

toda segunda e quarta-feira de cada mês das 15h às 16h. 

 

� PROGRAMA DE ACESSO À UNIVERSIDADE (Departamento de Relações 
Comunitárias e Interinstitucionais - DRCI) 

• O PROJETO PRÉ-ENEM: o projeto de extensão Pré-Enem teve início em 

2006 e funciona até hoje, com ampliação para 2015 para o Campus de Nova Iguaçu e 

2016 em Três Rios. Nosso objetivo é fornecer a comunidade local uma preparação de 

qualidade e sem custos para ingressar numa universidade pública. E ao mesmo tempo, 

auxiliar na prática a formação dos graduandos em licenciatura. Todos os anos são 

disponibilizadas 200 vagas para alunos de diferentes faixas-etárias e de diversas cidades 

da Baixada Fluminense. A entrada é anual e todo material utilizado com as turmas é 

disponibilizado de forma gratuita. As aulas são ministradas no CAIC e no CIEP 155 de 

segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. 

O exercício do Pré-Enem 2013/2014 teve uma procura de 349 inscritos para 200 vagas, 

sendo que ao final de setembro apenas 74 chegaram a concluir o curso. Dos 74 alunos do 

Pré-Enem 23 foram aprovados no SISU para a UFRRJ, um percentual de 31,08%. Na 

contabilização de admissão em outras Universidades o percentual foi de 35,13% 

 Coordenador administrativo: Um (1) técnico administrativo 
 Coordenador pedagógico: Um (1) Docente 
 Equipe coordenadora: Cinco (5) 
 Orientadores de áreas: Oito (8) docentes  
 Monitores: Doze (12) bolsistas 
 Apoio Educacional Externo: Um (1) Docente da UFRJ 
 Apoio Educacional Interno: Três (3) 
 Apoio total: 30 

• PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL: nosso programa de 

divulgação institucional recebe alunos de escolas para visitas ao Campus de Seropédica 

ou levam informações diretamente a escolas do entorno ou escolas que solicitem nosso 

atendimento. Também participamos de feiras de profissões ou feiras de estágios pelo 

estado do Rio de Janeiro. 
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As visitas dos grupos são acompanhadas por um coordenador e dois bolsistas. Os alunos 

visitantes recebem informações sobre os cursos de graduação, as formas de ingresso na 

Universidade, o sistema de crédito das disciplinas e os turnos de funcionamento dos 

cursos.  

Além das visitas didáticas, várias escolas solicitam a visita a setores específicos como a 

caprinocultura, hospital veterinário, museu de zoologia, centro de memória e praça de 

desportos.  

Durante o ano de 2014, o programa de divulgação atendeu mais de 700 pessoas em 

visitas no Campus.  

 Bolsistas envolvidos - 2 
 
Tabela 7. Quantitativo e localização das escolas visitantes   

Município/Bairro Participantes   Escola 
Pinheiral 47 CIEP Brizolão 291 Dom 

Martinho Schlude 
Ilha do 
Governador 

45 Colégio Brigadeiro Newton 
Braga 

São João De 
Meriti 

30 Centro Educacional Columbia 
2000 

Ilha Do 
Governador 

45 Colégio Brigadeiro Newton 
Braga 

Sepetiba 40 Colégio Estadual Ministro 
Marcos Freire 

Barra Do Piraí 33 Colégio Estadual Doutor 
Álvaro Rocha 

Campo Grande 49 Colégio Santa Bárbara 
Nova Iguaçu 57 Centro Educacional Maria 

Pompéia 
Resende 48 Colégio Santa Ângela 
Belford Roxo 38 CIEP 112 
Nilópolis 75 Instituto Maria Tomásia 
Bangu 43 Colégio João Paulo  
Campo Grande 43 Centro Educacional Monteiro 

Lobato 
Marechal 
Hermes 

47 Faetec – Oscar Tenório 

Nova Iguaçu 44 Ce Francisco Assumpção 
Itaboraí 22 Escola Municipal Gastão Dias 

De Oliveira 
Fonte: PROEXT/UFRRJ (2014) 
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Tabela 8. Total de bolsistas envolvidos na Extensão com financiamento próprio 
 

SETOR ATIVIDADE FIM BOLSAS  

BIEXT Projetos e Programas 40 
PROEXT AD Adminstração PROEXT/MEC 4 

Pré-Enem Programa de acesso à Universidade 25 
Divulgação Programa de acesso à Universidade 2 

“Seu Gusta” Programa de acesso a Cultura 3 
Cine Casulo Programa de acesso a Cultura 2 
CAC Programa de acesso a Cultura 20 

CORAL Programa de acesso a Cultura 0 
Incentivo ao 
Esporte 

Programa de Lazer e incentivo ao 
Esporte 

120 

Academia Programa de Lazer e incentivo ao 
Esporte 

8 

Fonte: PROEXT/UFRRJ (2014) 
 

 

� POLÍTICA DE LAZER E INCENTIVO AO ESPORTE: atividades de extensão 
(Esporte, Lazer e Saúde).  

- Treinamento de equipes de Atletas acadêmicos; 
- Eventos acadêmicos 
- Ações para a Comunidade interna 
- Ações para a Comunidade externa 
Total da ações de extensão em 2014: 79 
 

• PROJETO DE INCENTIVO AO ESPORTE: PROAES/PROEXT/2015 com 

120 bolsistas. 

• PROJETO ACADEMIA – Sala de Musculação com 8 bolsistas. Público 

atingido: 176. 

 

� AÇÕES DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA DE EXTENSÃO: 

• PRAÇA DE DESPORTOS 

- Readequação da Sala de Lutas: adequação do espaço com pintura das paredes e troca de 

tatames para a prática esportiva de lutas, com abertura de mais uma sala visando atender as 

demandas das atividades de extensão e os treinamentos das equipes da universidade. 

- Reforma do Telhado do Ginásio: troca de telhas e cumeeiras quebradas que impediam o 

funcionamento do Ginásio G1. 

- Melhorias nos ambientes de trabalho: limpeza e manutenção dos espaços, ampliação das 

estações de trabalho e instalação de aparelho de ar condicionado em locais que não possuíam. 
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- Iluminação externa do Ginásio: troca de lâmpadas e reatores para melhoria na iluminação 

externa do Ginásio.   

- Melhorias no Ginásio G2 (Forninho): reforma da sala de dança com substituição do piso 

antigo e instalação de piso de linóleo, pintura das paredes e troca dos espelhos; Limpeza da 

quadra de tênis; retirada do entulho nas dependências e melhoria da iluminação do espaço 

com troca de refletores.  

• PARQUE AQUÁTICO PROFESSOR FAUSTO AITA GAI 

- Rede de Internet: aquisição dos materiais e instalação da rede até então inexistente.  

- Melhoria dos ambientes de trabalho: limpeza e manutenção dos espaços, ampliação das 

estações de trabalho e instalação de aparelho de ar condicionado em locais que não possuíam. 

- Reforma de Motobombas: recondicionamento das motobombas utilizadas no tratamento de 

água das piscinas com a renovação com a empresa especializada. 

- Prestação de Serviços de Troca de Azulejos e Reforma Hidráulica (previsão de 

conclusão em 13/12/2014): Até a presente data, foram concluídos os serviços de troca do 

material filtrante, troca de 7 válvulas de gaveta (num total de 11 contratadas); troca dos pré-

filtros; instalação do manifold de sucção (faltando o manifold de recalque); troca da grelha do 

sistema de escoamento; lavagem do piso ao redor das piscinas; troca de azulejos das piscinas 

infantil e juvenil (faltando a piscina olímpica). 

- Criação de sistema móvel de limpeza de piscinas: elaboração pela equipe de servidores da 

UFRRJ de um sistema de limpeza móvel que possibilitou a liberação da piscina juvenil em 

12/02/2014 para as aulas de graduação em Educação Física. 

 

SOLUÇÕES - Em 2015, o Departamento de Esportes e Lazer pretende avançar em novos 

campos de modo a facilitar a criação de uma política esportiva da UFRRJ sólida, e que esta 

permita a intervenção nos diversos espaços esportivos presentes no departamento para atender 

satisfatoriamente a comunidade acadêmica. Dentre as intervenções necessárias, destacam-se:  

- Ginásio G1: pintura interna e externa e reforma de vestiários e alambrados. 

- Ginásio G2 (“Forninho”): pintura interna e externa, construção de vestiários, revitalização 

do espaço de ginástica, melhorias na ventilação. 

- Quadras poliesportivas: reforma dos pisos e alambrados, troca de refletores e cobertura da 

quadra anexa ao Ginásio. 

- Quadras de tênis: reforma dos pisos e alambrados, instalação de refletores. 

- Pista de atletismo: colocação de piso emborrachado, instalação de refletores, construção de 

alambrados e vestiários. 

- Campos de futebol: instalação de refletores e construção de arquibancadas e vestiários. 
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Politica de Fomento Externo da Extensão (Convênios, Editais e Chamadas) 

 

� PROEXT/MEC: no Proext/Mec 2014 tivemos dez programas e projetos inscritos, sendo 

cinco aprovados com recursos, um aprovado sem recurso e quatro desclassificados. O 

valor total do financiamento de Programas PROEXT/MEC foi R$445.371,98 e R$ 

99.060,84 para Projetos, totalizando R$544.432,82. 

Tabela 9. Programas e Projetos com financiamento externo. 

Programa Coordenador Instituto 
Valor 
 R$ 

Apoio às práticas tradicionais, usos de 
plantas medicinais e sistemas 
agroalimentares, articulados em redes de 
participação política na região 
metropolitana do RJ. 

Annelise 
Caetano Fraga 
Fernandez 
 

ITR 149.363,98 

Observatório das Políticas de 
Democratização de Acesso e 
Permanência na Educação Superior da 
UFRRJ. 

Ahyas Siss 
 

IM 148.594,00 

Apoio ao acompanhamento de 
informações sobre o uso de Laptops 
em Escolas do Contexto “um 
computador por aluno” (USA-UCA) 

Ronaldo 
Ribeiro 
Goldschmidt 
 

 147.414,00 

Projeto Coordenador Instituto Valor 
Estratégias para desenvolvimento da 
cadeia produtiva com abelhas por 
meio de capaci tação e Assistência 
Técnica 

Maria Cristina 
Lorenzon 
 

IZ 49.983,50 

“Mãos que criam” Projeto de 
capacitação para promoção social. 

Debora Pires 
Teixeira 
 

ICHS 49.077,34 

Projeto Coordenador Instituto Valor 

Produção de formatados e embutidos 
de pescado marinho em Comunidades 
pesqueiras do Município de Itaguaí – 
RJ. 

Geisilene 
Mendonça de 
Oliveira 
 

IT 
Não 

contemplado 

VALOR TOTAL    544.432,82 

Fonte: PROEXT/UFRRJ (2014) 
 

Tabela 10. Linhas temáticas solicitadas pela UFRRJ 7/20 possíveis 

Linhas temáticas Solicitadas Aprovadas 
Desclassifica
da 

Não 
contemplada 

3-Pesca e aquicultura 1 0  1 
6-Desenvolvimento Rural ou 
Vivências 

2 1 1  

7- Redução das desigualdades 
sociais e combate a extrema 

2 1 1  



47 
 

pobreza 
9- Preservação do patrimônio 
cultural brasileiro 

1 0 1  

10 – Direito s Humanos 1 0 1  
11 – Promoção da igualdade 
racial 

1 1   

17-Ciência, tecnologia e 
inovações para a inclusão social 

1 1   

Total  10 5 4 1 
Fonte: PROEXT/UFRRJ (2014) 
 

 

• BOLSA ADMINISTRATIVA PROEXT/MEC: parte da Política da Proext para 

a melhoria dos trâmites burocráticos do PROEXT/MEC Edital 2015 foi a inclusão de 

bolsistas de apoio técnico, selecionados sob edital para alunos dos cursos de 

Administração e Administração Pública da UFRRJ para cada um dos Projetos/Programas. 

Hoje conta com 4 bolsistas. 

 

Grupos Organizados de Extensão 

 Os Grupos Organizados de Extensão (GOE) são formados basicamente por discentes, 

mas podem participar quaisquer segmentos acadêmicos e da comunidade externa. Os GOEs 

são associações sem fins lucrativos, com objetivos variados e, na UFRRJ,  são divididos em 

Grupos Culturais,  Grupos de Ensino, Pesquisa e Extensão,  Grupos Militantes, Grupos 

Religiosos e Grupos de Sustentabilidade. 

Em 2014 a PROEXT  fez um grande recadastramento dos Grupos Organizados e um 

novo formulário está sendo elaborado para seu monitoramento. 

Abaixo seguem as tabelas com os diversos grupos sociais. 

 
Tabela 11. GOEs CULTURAIS 

 GRUPOS ORGANIZADOS CULTURAIS 
1 "Patativa do Assaré" - Grupo de Tradições Nordestinas 
2 ACADES - Acadêmicos do Espírito Santo 
3 Capoeirando na Rural 
4 CEAR - Comunidade de Estudantes Africanos da Rural 
5 Centro Cultural Senzala de Capoiera 
6 Cultura Rock-Rural 
7 Escola Livre Vieira da Silva 
8 GCANG - Grupo de Capoeira Angolinha 
9 GEEK RURAL 
10 GFRP - Grupo Folclórico Raízes dos Pampas 
11 GMNU - Grupo mineiro "nóis uai" 
12 GNA - Grupo Nortista Ajuri 
13 Grupo de Audiovisual Ornitorrinco's 
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14 Grupo de Ciclismo da UFRRJ 
15 Grupo de ritmos de batuque " Baque da Seda" 
16 Grupo de Teatro: Os filhos da arte 
17 Grupo Paulista 
18 Grupo Tríplice Aliança 
19 Grupo Zouthrus 
20 IGIPILAPAS: Grupo universitário de contação de histórias 
21 IMAGO - Grupo de Estudos e Trabalhos em Imagem e Imaginário 
22 Kung Fu Shaolin e Cultura chinesa 
23 Revista " O Portal" 

Fonte: PROEXT/UFRRJ (2014) 
 

 

Tabela 12. Grupos de Ensino, Pesquisa e Extensão  

 GRUPOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
1 AEGP Rural - Associação Estudantil de Gealogia do Petróleo da 

UFRRJ 
2 CoAr - coletivo de artes 
3 GEA - Grupo de Estudos Amazônicos 
4 GEAC - Grupo de estudos de animais de companhia 
5 GEPAN - Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Agricultura Natural 
6 GEPEADS - Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável 
7 GEPEF - Grupo de estudos em políticas e economia florestal 
8 GEPGAD - Grupo de Estudos e Pesquisa em Genética de Animais 

Domésticos 
9 Grupo de Permacultura 
10 Grupo de pesquisa em Citogenética e Genética Molecular de 

Animais Silvestres e Domésticos 
11 Grupo LEPTRANS 
12 LIAS - liga de animais silvestres 
13 LIVE - Liga Veterinária de Equideos 
14 NE Leite - Núcleo de Estudos em Qualidade do Leite e seus 

derivados 
15 NEAGRO - Núcleo da Estudos Agronômicos 
16 NEBOV - Núcleo de Estudos em Bovinocultura 
17 NECO - Núcleo de Estudos Teóricos e Práticos em Caprinocultura e 

Ovinocultura 
18 NIA-Rural - Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão 

Científica em Agroecologia 
19 Núcleo de Estudos em Avicultura 
20 Núcleo de Estudos em Cinotecnia 
21 Projeto Boiadeiro Rural 

  Fonte: PROEXT/UFRRJ (2014) 
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Tabela 13. Grupos Militantes. 

 GRUPOS MILITANTES 
1 ABEEF-RJ - Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia 

Florestal 
2 Amigos da Rural 
3 Coletivo de mulheres da UFRRJ 
4 Docinho Solidário 
5 GAE - Grupo de Agricultura Ecológica 
6 GETERRA - Grupo de Estudos e Trabalho em Ensino e Reforma 

Agrária 
7 Grupo de discussão sobre o gênero Pagu 
8 Grupo de Diversidade Sexual Pontes 
9 Grupo Katumbaia 
10 Lions Clube Universitário UFRRJ 
11 NUN - Núcleo Universitário Negro 

Fonte: PROEXT/UFRRJ (2014) 
 

 

 

Tabela 14. Grupos Religiosos 

 GRUPOS RELIGIOSOS 
1 Aliança Bíblica Universitária 
2 Bola Rural: Bola Universitário Rural e Cia de Teatro Criaturas com 

Máscaras 
3 Capelania 
4 Célula Peniel 
5 CESUR - Comunidade Evangélica dos Servidores da Universidade 

Rural 
6 GOU - Grupo de oração universitário 
7 Grupo Célula 
8 Grupo Ministério Estudantes da Verdade 
9 Movimento Estudantil Alfa e Ômega da Rural 
10 NEU-Rural - Núcleo Espírta Universitário da Universidade Rural 
11 Pastoral Universitária 

Fonte: PROEXT/UFRRJ (2014) 
 

Tabela 15. Grupos Ecológicos e de Sustentabilidade 

 GRUPOS SUSTENTABILIDADE 
1 Associação Erva doce 
2 Grupo Reciclar da Rural 
3 Reviver 
4 Comissão Universitária em Permacultura do IM - CUPIM 

Fonte: PROEXT/UFRRJ (2014) 
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• EMPRESAS JUNIORES: Empresa Júnior é um Grupo Organizado na forma de 

uma associação civil, sem fins lucrativos, formada e ferida por alunos de um curso 

superior, cujos objetivos são: fomentar o aprendizado prático do universitário em sua área 

de atuação, aproximar o mercado de trabalho das academias, gestão autônoma em relação 

à Universidade. 

 A Empresa Junior é uma importante ferramenta de interação entre alunos e da troca de 

experiências profissionais, acadêmicas e pessoais. A Universidade também é favorecida 

pela atração a novas parcerias e novos alunos.  

 

Tabela 16. Listagem de Empresas Juniores cadastradas na PROEXT 

 EMPRESAS JUNIORES 
1 Alimentos Consultoria 
2 Ceta Jr. - Consultoria em Engenharia e Tecnologia de Alimentos 
3 CERES JR - Empresa Júnior de Consultoria em Agronegócio e 

Agricultura Familiar 
4 ECOSAAM - Engenharia Consultoria em Sistemas Agrícolas e 

Ambientais 
5 Engenharia na Agricultura 
6 Rural Consultoria 
7 Grupo Rural Consultoria Empresa Júnior de Agronomia da UFRRJ 
8 Hosp-it Empresa Júnior de Hotelaria 
9 Mensurar - Associação júnior de Engenharia de Agrimensura e 

Cartográfica 
10 Reação - Empresa Júnior de Engenharia Química 
11 NEEC - Núcleo Engenharia Empresa de Consultoria 
12 Republicana - Empresa Júnior do Campo de Públicas da UFRRJ 
13 Vital JR. - Empresa Júnior de Zootecnia 
14 Flora JR. - Empresa Júnior da Engenharia Florestal 
15 NAEJ - Núcleo e Aceleradora de empresas juniores da UFRRJ 
 

Fonte: PROEXT/UFRRJ (2014) 
 



Tabela 17. Número total de Ações de Extensão/2014 

Linhas de Extensão 

Número 
de 
projetos  

Público 
Atingido 

Docentes 
Número de envolvidos na execução 
Discentes 

Técnicos Externos Comunidade 
Bolsistas Não bolsistas Pós-graduação 

Projetos vinculados 
Assistência Jurídica 1 27 1 0 0 0 0 0 0 
Atenção integral a 3° idade 4 107 5 2 0 1 0 1 0 
Comunic escrita e eletrônica 3 100 4 1 9 0 0 8 2 
Cultura e memória social 2 0 17 0 0 4 0 1 0 
Desenvolvimento rural 1 20 1 3 5 0 0 0 1 
Direito de grupos sociais 2 1000 4 0 5 0 2 0 0 
Educação ambiental 3 732 11 1 2 2 1 0 0 
Educação continuada 11 400 16 3 1 0 0 0 1 
Educação especial 1 400 3 0 0 0 0 0 0 
Educação infantil 1 12 4 0 0 0 0 0 0 
Educação Profissional 30 3457 61 99 153 0 0 1 2 
Empreendimentos 1 100 2 0 15 0 0 0 0 
Ensino Médio 1 12 1 0 0 0 0 0 0 
Esporte, Lazer e Saúde 5 20750 8 0 0 0 0 0 0 
Gestão de recursos naturais 2 60 5 6 0 4 3 0 0 
Inovação à leitura 1 200 5 4 0 3 0 0 2 
Prod Cul e art. Música e dança 1 30 5 0 1 0 0 0 0 
Prod. e difusão de mat. 
Educativo 

2 10020 10 1 2 2 0 3 0 

Saúde da família 1 12 1 0 0 0 0 0 0 
Subtotal 73 37439 164 120 193 16 6 14 8 
Projetos internos 
Oficinas CAC 20 1095 3 13 2 0 2 1 0 
CAC instrumental 1 100 2 0 0 0 2 0 0 
Semana da criança 1 400 0 0 0 0 2 0 0 
Semana da Integração 2 100 2 0 3 0 2 0 0 
Coral  4 0* 2 0 0 0 8 0 26 
Empresas Juniores 15 45 18 0 40 0 2 0 0 
Academia  1 176 2 8 0 0 1 0 0 
Biext 22 976 28 40 30 0 5 0 0 
Pré-enem 1 900 9 19 0 0 1 1 0 
Divulgação 1 700 1 2 0 0 2 0 37 
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Cine-casulo 2 1783 2 3 0 0 0 2 0 
Seu Gusta 30 6422 2 3 0 0 2 0 4 
Centro de Memória 3 1610 2 0 0 0 1 2 0 
Subtotal 103 14307 237 208 75 0 30 6 67 
Grupos Organizados de Extensão 
Grupos Culturais 23 0*        
Grupos Ensino, pesquisa e 
extensão 

21 0*        

Grupos Militantes 11 0*        
Grupos Religiosos 11 0*        
Grupos Ecol. e de 
Sustentabilidade 

4 0*        

Subtotal 70 0        
Total 246 51746 399 328 268 32 40 34 75 

*Resultados parciais 2014 (alguns setores não enviaram seus levantamentos)- Fonte: PROEXT/UFRRJ (2014) 

Tabela 18. Distribuição de bolsistas por projeto e por setores. 
SETOR ATIVIDADE FIM Discentes  

de Graduação 
Docentes Técnicos 

  Acadêmico Apoio 
técnico 

Esportes UFRRJ Externo 0 

BIEXT Projetos e Programas 40   3  2 
Pré-Enem Programa de acesso à Universidade  25  9 1 2 

Divulgação Programa de acesso à Universidade  2  0  2 
“Seu Gusta” Programa de acesso a Cultura  3  2  0 
Cine Casulo Programa de acesso a Cultura  2  2  0 

CAC Programa de acesso a Cultura  13  2  0 
CM Centro de Memória  8  0  0 

Coral Programa de acesso a Cultura    0  2 
Del Administrativo Esportes  5  0  0 
Academia Programa de acesso ao Esporte e 

lazer 
 8  1  1 

Incentivo ao Programa de acesso ao Esporte e  0 120 8  2 
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Fonte: PROEXT/UFRRJ 
(2014) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PROEXT/UFRRJ (2014) 

esporte lazer 
Dança valeria Programa de acesso ao Esporte e 

lazer 
 9  1  0 

Subtotal  40   0  0 

Ronaldo 
Goldshimit 

Programa de Apoio ao 
Acompanhamento de Informações 
sobre o Uso de Laptops em Escolas do 
Contexto ‘Um Computador por Aluno’ 

(8) 
 
 
 
 
 

  3  0 

Lorenzon Estratégias para desenvolvimento da 
cadeia produtiva com abelhas por meio 
da Capacitação e Assistência Técnica 

(3)   2  0 

Ahyas Observatório das políticas de 
democratização de acesso e perman 
ência na educação superior da UFRRJ 

(12)   0  0 

Debora Mãos que criam: projeto de capacitação 
para promoção social" 

(3)   4 2 1 

Annelise Apoio às práticas tradicionais, usos de 
plantas medicinais e sistemas 
agroalimentares, articulados em redes 
de participação política na região 
metropolitana do Rio de Janeiro. 

(8)   0  0 

Gesilene Produção de formatados e embutidos 
de pescado marinho em comunidades 
pesqueiras do município de Itaguaí, RJ. 

(5)   0  0 

PROEXT/Mec Proext Mec, Edital TOTAL (31)   0  0 
PROEXT AD Adminstração PROEXT/MEC (4)   5  0 

SUBTOTAL Proext  75   0  0 
TOTAL  115 54 120 42 1 12 
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3.3 – Atividades de Pesquisa e Pós – Graduação da UFRRJ 

 
 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRRJ tem por competência Coordenar e supervisionar as ações previstas na política de 

formação acadêmica em nível de pós-graduação, da pesquisa científica e tecnológica e de inovação.  O Pró Reitor em exercício é o professor Dr. 

Roberto Carlos Costa Lelis. 

Com base no relatório de gestão da UFRRJ- (2014), a  evolução dos Programas e cursos de pós-graduação na UFRRJ, considerando-se o 

período de 2004 para 2014, foi bastante significativa, pois houve um crescimento de mais de 100% passando de 17 (dezessete) cursos oferecidos na 

modalidade para mestrado e doutorado em 2004, para 39 (trinta e nove) em 2014. 

Dados gerais da UFRRJ 

• 32 Programas de Pós-graduação stricto sensu (aproximadamente. 2.000 alunos) 

Pós-graduação na UFRRJ 

A partir de 2005, a pesquisa na UFRRJ se destacou refletindo no aumento do número de Cursos de pós-graduação Stricto Sensu criados. 

• 13 Programas oferecidos na modalidade stricto sensu em 2005, para 32 Programas em 2015 (entre Mestrados e Doutorados). 

 

O número de alunos matriculados passou de 1.527 em 2012 para cerca de 1.800 em 2014 em função do aumento do número de cursos e, 

também do número de vagas oferecidas. 

Em 2014, os cursos de pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado nas áreas de Administração, Filosofia, Engenharia Agrícola e 

Ambiental; o mestrado profissionalizante em História em Rede e o curso, em nível de doutorado, na área de História, iniciaram suas atividades com 

abertura de suas primeiras vagas. Destaca-se que ainda em 2014 foram credenciados os seguintes cursos de pós-graduação que iniciarão suas 

atividades em março de 2015: Doutorado em Ciências Fisiológicas e o Mestrado Profissional em Educação em Ciências e Matemática.  
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Além dessas novas ações, cabe ressaltar que encontra-se na CAPES para avaliação, as propostas dos cursos de Mestrado em Modelagem e 

Evolução Geológica; Mestrado em Geografia; Mestrado em Patrimônio, Cultura e Sociedade e de Doutorado em Educação, Contextos 

Contemporâneos e Demandas Populares.  

Os cursos de Especialização apresentam em torno de 500 alunos matriculados, sendo que em 2014 foram aprovados dois novos cursos de 

Especialização com início em 2015, a saber: Educação Infantil e Política de Promoção da Igualdade Social na Escola vinculado ao Programa da 

Ação Orçamentária 20RJ (Apoio a Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica).  

Os cursos de Especialização, Pós-graduação lato sensu, em andamento em 2014 foram 12 (doze): Ensino de Matemática, Gestão Pública, 

Educação Infantil, Diversidade Étnica e Educação Brasileira, Gestão em Hotelaria, Contação de Histórias no Imaginário Social, Ensino de Leitura e 

Produção Textual, Diversidade Étnica e Educação Brasileira, Lutas, Serviço de Educação Infantil, Pedagogia da Educação Física e do Esporte, , e 

Estatística Aplicada com um total de cerca de 500 alunos matriculados.  

A área de pesquisa e pós-graduação fez seu balanço detalhado de cursos, atividades científicas e pesquisas realizadas na Plataforma Sucupira 

da Capes. 

 

Atividades de Pesquisa na UFRRJ : 

 No ano de 2014, a UFRRJ conta com 203 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq. 

 

Nº de Programas por Grande Área: 

� Ciência da Saúde - 554 

� Ciências Humanas - 476 

� Multidisciplinar - 455 

� Ciências Soc. Aplic. - 420 

� Ciências Agrárias - 375 
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� Engenharias - 372 

� Ciências Exatas - 294 

� Ciências Biológ. - 284 

� Ling./Letras e Artes – 182 

 

– Cursos de  Lato Sensu - UFRRJ 2014 

� Matriculados - 351 

� Titulados - 181 

� Desligados – 33 

 

– Cursos de Mestrado 2014 - UFRRJ 

� Matriculados - 1431 

� Titulados - 378 

� Desligados  - 49 

 

 

– Cursos de Doutorado 2014 -UFRRJ 

 

� Matriculados - 576 

� Titulados - 106  

� Desligados  - 9 
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Relação dos Cursos de PG Lato Sensu da UFRRJ 2104 

 

1. AGROECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL SUSTENTÁVEL EM ASSENTAMENTOS 

2. CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO IMAGINÁRIO 

SOCIAL 

3. ENSINO DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL 

4. ENSINO DE MATEMÁTICA* 

5. ESTATÍSTICA APLICADA 

6. LUTAS 

7. MBA GESTÃO EM HOTELARIA 

8. PEDAGOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE 

9. RESIDÊNCIA EM MEDICINA VETERINÁRIA 

 

Relação dos Cursos Mestrado da UFRRJ - 2014 

 

1. CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

2. ADMINISTRAÇÃO 

3. AGRONOMIA (CIÊNCIAS DO SOLO) 

4. BIOLOGIA ANIMAL 

5. CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS  
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6. CIÊNCIAS AMBIENTAIS E FLORESTAIS 

7. CIÊNCIAS SOCIAIS 

8. CIÊNCIAS SOCIAIS EM DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E SOCIEDADE 

9. CIÊNCIAS VETERINÁRIAS 

10. DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

11. EDUCAÇÃO AGRÍCOLA 

12. EDUCAÇÃO, CONTEXTOS CONTEMPORÂNEOS E DEMANDAS POPULARES 

13. ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 

14. ENGENHARIA QUÍMICA 

15. FILOSOFIA  

16. FITOSSANIDADE E BIOTECNOLOGIA APLICADA 

17. FITOTECNIA  

18. HISTÓRIA 

19. MEDICINA VETERINÁRIA (PATOLOGIA E CIÊNCIAS CLÍNICAS) 

20. MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL 

21. MULTICÊNTRICO EM CIÊNCIAS FISIOLOGICAS 

22. PSICOLOGIA 

23. QUÍMICA 

24. ZOOTECNIA 

25. AGRICULTURA ORGANICA 

26. GESTÃO E ESTRATÉGIA 

27. ENSINO DE HISTÓRIA* 
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28. MATEMATICA EM REDE NACIONAL 

29. PRÁTICAS EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

30. PROFISSIONAL EM LETRAS 

 

Relação dos Cursos de Doutorado 2014 

 

1. AGRONOMIA (CIÊNCIAS DO SOLO)  

2. BIOLOGIA ANIMAL  

3. CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

4. CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM AGROPECUARIA 

5. CIÊNCIAS AMBIENTAIS E FLORESTAIS  

6. CIÊNCIAS SOCIAIS EM DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E SOCIEDADE 

7. CIÊNCIAS VETERINÁRIAS 

8. FITOTECNIA 

9. HISTÓRIA 

10. MEDICINA VETERINÁRIA (PATOLOGIA E CIÊNCIAS CLÍNICAS) 

11. MULTICÊNTRICO EM CIÊNCIAS FISIOLOGICAS 

12. QUÍMICA 

13. ZOOTECNIA 
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Recursos para pesquisa e PG na UFRRJ 2013- 2014 - (Fonte: Relatório da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação ) 

� Bolsas CAPES: R$10.658.400,00 

� Auxílio PROAP: Ano 2013: R$ 1.371.354,28 

    Ano 2014: R$ 1.613.370,00 

� Bolsas Pós-doutorado (PNPD): 30 bolsas para os Programas 

� Recursos do Edital PRO-Equipamentos CAPES: Aquisição de equipamentos através de projeto institucional elaborado pela PROPPG: R$ 

1.052.579,25 no ano de 2013 e R$  1.055.958,38 no ano de 2014. 

Recursos para a UFRRJ 2014 - (Fonte: Relatório da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação ) 

 

� 180 bolsas de IC PIBIC (CNPq) (valor de R$ 864.000,00) 

� Bolsas de PIBIC-EM (Ensino Médio): primeira vez em 2014: bolsas desenvolvidas com alunos do CTUR 

 

Edital Pró-equipamentos 2014 

Edital Interno PROPPG/UFRRJ nº 002 de 31 de março de 2014. 

Pró-Equipamentos 

 

 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro comunica abertura do Edital 

Interno para recebimento de propostas de subprojetos para compor o Projeto Pró-equipamentos Institucional da UFRRJ, a ser submetido ao Edital nº 

11/2014 Pró-Equipamentos CAPES.  
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 O objetivo do Edital Pró-equipamentos é apoiar propostas que visem atender à necessidade de equipamentos destinados à melhoria da 

estrutura de pesquisa científica e tecnológica dos Programas de Pós-Graduação, em todas as áreas do conhecimento, nas Instituições Públicas de 

Ensino Superior. Serão priorizados investimentos em equipamentos de uso compartilhado no desenvolvimento de pesquisas na Instituição 

proponente e em Instituições parceiras. Este Edital interno está em conformidade com o Edital N0 11/2014- Pró-Equipamentos da CAPES. 

 

PICDT – Programa Institucional de Capacitação Docente e Técnico 

 

ANO 2014 

� Acompanhamento de processos de afastamento no país e exterior 

� Progressão por titulação 

� Entrada de processos de longa duração (PG) 

161 Docentes 

45 Técnico-Administrativos 

• Entrada de processos de progressão por titulação 

51 Docentes 

02 Técnicos-administrativos 

Plano Institucional de Formação de Quadros Docentes – PLANFOR 

• Elaboração do projeto da UFRRJ com 62 páginas 

• Previsão de capacitação de Doutorado para 63 Docentes, sendo 35 em 2014; 20 docentes em 2015; 4 docentes em 2016 e 4 docentes em 2017 

• Aguardando quotas para a UFRRJ em 2015. 

• Devido a grande demanda no país, 2014 só contemplou região norte e nordeste 
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Recursos Humanos do Jardim Botânico da UFRRJ -ANO 2014 

� Coordenadora/Vice-Coordenadora 

� 3 servidores administrativos 

� 9 servidores terceirizados 

 

Projetos do Jardim Botânico da UFRRJ – Ano 2014 

ANO 2014 

� Semana do Meio Ambiente (oficinas, palestras) 

� Comemoração Dia da Árvore 

� 10 visitas guiadas para alunos ensino fundamental e médio 

� Visita guiada para 20 produtores rurais de projeto da Embrapa 

� Oficina de bolsistas PIBID – Biologia para ensino fundamental de Miguel Pereira 

� Espaço para oficinas e minicursos da XXXIII Jornada Fluminense de Botânica 

� Espaço para aula de campo e coleta de material (botões florais e flores) para aulas do DB 

� Atuação no projeto de arborização da via de acesso ao PAT (mudas) 

� PROJETO PRO - VERDE (IC) 13 bolsas, com equipe de seleção e acompanhamento das pesquisas desenvolvidas no JB. 

 

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) - 2013 e 2014:  

� Capacitação em diferentes cursos 

� Participação em proposta de mestrado profissional em rede 

� Cursos oferecidos à comunidade  
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Desafios na área de pesquisa e Pós-graduação-  2015 

� Aprovação da Política Institucional de Inovação e Propriedade Intelectual (já com parecer da PROGER) 

� Aprovação da Proteção de direitos relativos à Propriedade Industrial e Intelectual da UFRRJ (já com parecer da PROGER) 

 

Editora da Universidade (EDUR) 

Anos 2013 e 2014: 

� Projeto FAPERJ para aquisição de equipamentos 

� Nova Editora Chefe: Profª Micaela Roberto (Dep. Letras) 

� Grande ajuda de Professores das Belas Artes e Letras 

 

Ano 2015- Desafios da EDUR para 2015 

� Novo corpo editorial 

� Nova coordenação 

Comissão de Ética em Pesquisa 

1. Antigo COMEP (histórico) 

2. Criação das CEUAs da UFRRJ 

� CEUA IV 

� CEUA IB 

� CEUA IZ 

3. Hoje COMEP só para atividades de pesquisa em Humanos 
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2015: Novo Regulamento da COMEP que passará a se chamar CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) 

 

Comissão de Ética em Pesquisa 

� Novo Regulamento do CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) 

� Cadastramento na Plataforma Brasil (Ministério da Saúde) 

� Reuniões mensais na PROPPG 

� Demanda: Espaço para o CEP 

 

Ações de Pesquisa (em andamento) 

I) Programas Institucionais de IC 

� Divisão das 4 áreas (CVA, CVV, CE e CH), nas 9 Áreas do Conhecimento do CNPq; 

� Anais da RAIC on line, hospedado no portal da EDUR; 

� Criação do PICV, para que pelo menos 8% dos alunos de graduação possam fazer IC, e ter o reconhecimento institucional da atividade 

(atualmente o percentual é de quase 4%, sendo ≈ 2% com bolsas CNPq); 

II) SCPPROP (Sistema de Controle de Projetos da PROPPG) : atendimento ao acórdão de 2007, do TCU 

 

Ações de Pesquisa (em andamento) 

� Em andamento: CT-Infra 2014/2015 Obras Inacabadas e CT - Infra Equipamentos Multiusuários  

� Em consideração de critérios quantitativos e qualitativos dos diferentes PPG´s, para elaboração da proposta institucional 

� X Fórum da Pós-graduação 

� III RAIC 
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Outras Ações PROPPG para 2015 

� Aprovação do Regimento da PROPPG  (criação do Setor de apoio à aquisição) 

� Edital para concessão de passagens e diárias (já publicado) 

� Avaliação Interna dos Programas de Pós-graduação 

 

3.4 – POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

 A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES)  é responsável em coordenar e supervisionar as ações previstas na política da 

assistência estudantil. 

 O professor César Augusto da Rós é o Pró-Reitor da área. A PROAES foi quem forneceu as informações desta secção do relatório de 

autoavaliação da UFRRJ. 

 O PDI-UFRRJ, estabeleceu um conjunto de ações, respectivamente, para oito áreas definidas como: a) Ensino de Graduação e Pós-

graduação; b) Pesquisa e Pós-graduação; c) Extensão universitária; d) Assistência Estudantil; e) Educação Básica, Técnica e Tecnológica; f) 

Organização Administrativa; g) Infraestrutura e h) Inserção Regional. Para tais ações, estão definidas as etapas e indicadores de acompanhamento de 

execução ao longo do período de validade do PDI, com início no ano de 2013 e finalização em 2017. 

 

 Na Assistência Estudantil as metas de 2014 da UFRRJ foram: 

- Implantar um sistema integrado de informações das ações de assistência estudantil; 

- Integrar os alunos de graduação beneficiados pelas políticas de assistência estudantil em projetos de pesquisa e extensão; 

- Realizar conferências multicampi sobre Assistência Estudantil na UFRRJ; 

- Ampliar o número de bolsas de assistência estudantil; 

- Ampliar a rotina de registro, avaliação e acompanhamento das atividades de Assistência Estudantil; 
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- Realizar Semana de Integração dos estudantes da Moradia Estudantil. 

 

 Nas atividades de ensino, pesquisa e extensão foram descritas diversas ações de  integração da assistência estudantil aos projetos e programas 

da UFRRJ na área acadêmica. A seguir são apresentadas pela Pró- Reitoria de Assuntos Estudantis indicadores importantes para a compreensão do 

desenvolvimento das atividades em 2014 (PROAES/UFRRJ) 

 

A concepção de Política de Assistência Estudantil sob a ótica do FONAPRACE: 

 

  Política de Assistência Estudantil (AES): (...) é um conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de ações para garantir o 

acesso, a permanência e a conclusão dos cursos de graduação dos estudantes das IFES, na perspectiva da inclusão social, formação ampliada, 

produção do conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida, agindo preventivamente, nas situações de repetência e 

evasão, decorrentes da insuficiência de condições financeiras (FONAPRACE, 2012, p. 63).  

 A AES deve ser entendida como uma política essencial no contexto da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 A perspectiva da inclusão social possibilita aos estudantes em situação de vulnerabilidade socieconômica a participarem das atividades 

acadêmicas em condições de igualdade aos demais estudantes. Sendo assim, é possível demarcar a existência de duas modalidades de ações da AES: 

a) Assistência básica; b) Assistência ampliada.  Ambas estão articuladas às atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando, fundamentalmente, a 

melhoria do desempenho acadêmico e a qualidade de vida dos estudantes (FONAPRACE, 2012, p. 65). 

 

-  Etapas metodológicas do trabalho da PROAES: 

 

1. Realização de um diagnóstico dos principais problemas e dificuldades da AES na UFRRJ, mediante reuniões com os servidores, estudantes e 

entidades de representação; 
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2. Elaboração de um plano de reestruturação e fortalecimento da estrutura administrativa da PROAES, mediante a identificação dos setores com 

déficit de pessoal e dimensionamento quantitativo da necessidade de contratação de novos servidores e trabalhadores terceirizados; 

3. Definição dos programas e ações prioritárias com base no diagnóstico realizado junto aos servidores da PROAES e a comunidade estudantil, nas 

diretrizes e na carta programa, apresentada pela chapa Tempo de Viver Melhor; 

4. Planejamento das ações dos projetos, definindo-se, objetivos, metas, responsáveis e um cronograma de execução em conjunto com a equipe de 

diretores de divisão, chefes dos setores e os servidores da PROAES. 

 5. Elaboração em conjunto com a PROAF de uma proposta de execução da matriz orçamentária do PNAES; 

6. Estabelecimento de instrumentos para o monitoramento e avaliação dos programas e ações planejadas pela gestão: 

a) Reuniões de trabalho com as equipes da PROAES; 

b) Elaboração de relatórios de gestão (semestrais e anuais); 

c) Reuniões públicas nos fóruns estudantis (Conselho de Administração dos Alojamentos - CAA e Fórum de Assuntos Estudantis nos campi fora de 

sede),; 

d) Apresentação de resultados nos Conselhos Superiores (CONSU, CONSUNI e CEPE); 

e) Organização de Conferências Multicampi de Assuntos Estudantis, de periodicidade bianual. 

 

- Eixos Prioritários de Atuação da PROAES: 

1.Atuar junto ao FONAPRACE na luta pela transformação do PNAES em uma política de Estado e não apenas de governo; 

2.Atuar junto ao FONAPRACE na luta pela ampliação dos recursos financeiros para investimentos em infraestrutura e de recursos humanos da 

assistência estudantil; 

3.Promover a reestruturação, o ajuste e o fortalecimento da estrutura administrativa da PROAES; 

4.Ampliar o quadro de servidores técnicos administrativos para suprir o déficit de pessoal hoje existente nos setores da PROAES; 

5.Implantar Representações da PROAES nos campi fora de sede; 
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6.Promover uma gestão pautada no diálogo direto com os estudantes e suas entidades de representação política; 

7.Manter e melhorar a qualidade da assistência alimentar aos estudantes; 

8. Promover melhorias na infraestrutura já existente da moradia estudantil e na construção de novos espaços convivência; 

9. Criar instrumentos mais eficazes de comunicação com os estudantes, contribuindo para a transparência das ações da PROAES; 

10. Promover ações de acolhimento, assistência médica e psicossocial aos estudantes; 

11. Regulamentar a concessão de apoio financeiro à participação em eventos do movimento estudantil; 

12. Atuar em parceria com a PROGRAD e PROEXT no apoio à cultura, esporte e lazer nos campi da UFRRJ; 

13. Qualificar o programa de concessão de bolsas e auxílios à permanência estudantil, mediante o reajuste dos seus valores e da criação de novas 

modalidades de benefícios; 

14. Colaborar com as demais Pró-Reitorias na criação do Programa de Desenvolvimento Acadêmico e Institucional (PDAI); 

 

- Projetos e ações para uma Assistência Estudantil, Inclusiva e de Qualidade: 

1.Restruturação, ajuste e fortalecimento da estrutura administrativa da PROAES; 

2.Assistência Alimentar aos Estudantes; 

3.Moradia Estudantil e espaços de convivência nos campi; 

4.Comunicação e divulgação das ações de assistência Estudantil; 

5.Acolhimento e assistência psicossocial aos estudantes; 

6.Apoio à participação e organização estudantil nas políticas acadêmicas; 

7.Apoio à cultura, esporte e lazer nos campi; 

8.Bolsas e auxílios de incentivo à permanência estudantil; 

9.Incentivo ao desenvolvimento acadêmico e institucional; 

 



 

 
69

-.Principais resultados alcançados pela PROAES em 2013 (Relatório SIMEC) 

a) atendimento de 1.500 estudantes com vagas gratuitas na Moradia Estudantil, sendo 800 para homens e 700 para mulheres; 

b) produção de 925.513 refeições subsidiadas no RU do campus de Seropédica e de 92.352 no RU do campus de Nova Iguaçu; 

c) concessão de 1.077 bolsas por carência (alimentação gratuita no RU); 

d) concessão de 45 bolsas de alimentação gratuita para estudantes carentes participantes de grupos organizados de extensão (Bolsa Cultural); 

e) concessão de 179 Bolsas de Atividade no RU do campus de Seropédica (R$ 150/bolsa), aliada à alimentação gratuita; 

f) concessão de 110 bolsas de incentivo ao esporte (R$ 150,00/bolsa); 

g) realização de 1.449 atendimentos em terapias alternativas, a saber: 941 Reiki, 158 Floral de Bach, 273 Orientação nutricional, 32 Massoterapia, 

30 Auriculoterapia, 25 Tai Chi Chuan, beneficiando aproximadamente 780 estudantes; 

h) realização de 1.995 atendimentos de serviços de manutenção na estrutura predial e das redes elétrica, hidráulica e sanitária nos prédios da 

Residência Estudantil; 

i) realização de 643 atividades de serviço social pelo Setor de Atenção Especial ao Estudante; 

j) realização de 83 eventos de acolhimento e integração com um total de 3.091 participantes; 

h) concessão de 2.053 bolsas de apoio financeiro para incentivo à permanência, que atendeu a 1.105 estudantes num primeiro momento, 

estabilizando-se em 960 estudantes, beneficiando 492 estudantes em Seropédica, 433 em Nova Iguaçu e 180 em Três Rios, nas modalidades de apoio 

didático pedagógico em parcela única (R$ 180,00/bolsa), auxilio transporte, moradia e alimentação (R$ 150,00/Bolsa/10 meses); 

i) concessão de 11 bolsas/mês para estudantes em mobilidade acadêmica (R$ 680,00/bolsista). 

 O resultado físico das ações de assistência estudantil da UFRRJ levou em conta somatório de estudantes beneficiados nas diferentes 

modalidades de auxílios e bolsas. 
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- Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados (Relatório SIMEC): 

a) a existência de 12 Prédios de Moradia Estudantil, com 1.937 disponíveis, na modalidade de Bolsa Moradia; 

b) a existência de 02 Restaurantes Universitários com capacidade de atendimento diário entre 3.300 a 3.800 refeições; 

c) equipes de profissionais comprometidas com o trabalho da assistência estudantil; 

d) instalações para várias modalidades esportivas, instaladas na Praça dos Esportes; 

e) Posto Médico com equipe especializada em atendimentos de saúde aos estudantes; 

f) Setor de Manutenção para reparos da estrutura predial da Moradia Estudantil; 

g) Setor de Atenção Especial ao Estudante para o oferecimento de terapias alternativas (Salinha Azul); 

h) Setor de Atividades Educativas e Preventivas (SAEP) para a realização de serviços sociais; 

i) Sala de Cultura para a realização de atividades de integração e acolhimento dos estudantes alojados; 

j) programa de bolsas e auxílios intercampi de apoio financeiro de incentivo à permanência com recurso do PNAES; 

k) a existência de parcerias com a Pró-Reitoria de Extensão na realização de eventos culturais; 

l) existência de parcerias da PROAEST com as entidades estudantis (DCE, diretórios acadêmicos e grupos organizados de extensão). 

 

- Fatores que dificultaram as ações (Relatório SIMEC): 

a) déficit de servidores efetivos (concursados) em setores estratégicos da PROAES (segurança, assistência social, psicologia, apoio pedagógico, 

informática e administrativo); 

b) ausência de um sistema para o uso integrado das informações dos setores da PROAES e demais Pró-Reitorias; 

c) insuficiência de recursos de capital para a realização de obras e demais serviços em infraestrutura voltados à qualificação e a ampliação da 

assistência estudantil;  

d) existência de alojamentos muito antigos e com graves problemas estruturais; 

e) falta de alojamentos nos Câmpus de Nova Iguaçu e de Três Rios; 
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f) ausência de mais restaurantes universitários para atender a demanda da expansão dos novos cursos; 

g) ausência de espaços de convivência nos campus da universidade, tais como praças e áreas de lazer; 

h) defasagem do número de equipamentos para o desempenho adequado de algumas ações do PNAES nas áreas da alimentação, moradia, inclusão 

digital e acessibilidade; 

i) morosidade nos processos de compras dos pedidos encaminhados pela PROAES e nas solicitações de obras de infraestrutura; 

j) Ausência de um alojamento exclusivo para os estudantes do curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEC); 

k) Ausência de um sistema de monitoramento por câmeras nos alojamentos e nas áreas adjacentes; 

l) Ausência de um Prédio para alocar a sede dos Diretórios e Centros Acadêmicos e Grupos Organizados de Extensão (Centro de Convivência); 

 

- Balanço das ações da atual gestão PROAES no biênio de 2013/2014: 

 

 I – Atuação junto ao FONAPRACE na luta pela transformação do PNAES em uma política de Estado: 

1. Participação em todas as reuniões regionais e nacionais do FONAPRACE, ocorridas em 2013 e 2014; 

 

II – Sem Informação. 

 

III - Reestruturação, ajuste e fortalecimento da estrutura administrativa: 

1. Realização de um diagnóstico detalhado dos principais problemas junto a todos os setores da PROAES e à comunidade 

estudantil; 

2. Elaboração de um Plano de Reestruturação, Ajuste e Fortalecimento da Estrutura Administrativa da PROAES e, 

encaminhamento à PROAD e à Reitoria, em 2013; 

3. Encaminhamento de processos de compra de materiais e equipamentos para todos setores da PROAES; 
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4. Aprovação do Regimento Interno da PROAES no CONSU, no qual criou-se uma nova estrutura administrativa, em 2014; 

5. Alocação de 03 Funções Gratificadas (FG 0001) para os diretores das novas Divisões criadas e 01 (FG 002) para a coordenação 

do Setor de Manutenção; 

6. Criação de um gabinete avançado da PROAES junto aos alojamentos universitários no SEAP; 

 

IV- Ampliação do quadro de servidores técnicos administrativos da PROAES 

1. Solicitação à PROAD de novas vagas para servidores técnicos administrativos no edital do concurso público aberto (1 assistente 

social, 2 nutricionistas, 1 psicólogo e 03 assistentes administrativos), em 2013; 

2. Alocação de 1 assistente social na DIMAE, 2 nutricionista no RU, 1 assistente administrativo no IM (representação da 

PROAES); 1 assistente administrativo na DIGSAES e 1 assistente administrativo no SERE; 

3. Solicitação à PROAD/PROAF, em 2013, de aditamento de contrato para a provisão de funções nos seguintes setores: 

a) 01 recepcionista para a Secretaria Administrativa da PROAES;  

b) 01 recepcionista para o Setor de Atividades Educativas e Preventivas; 

c) 01 auxiliar de logística para o Setor de Bolsas de Alimentação; 

d) 01 pedreiro para o Setor de Manutenção dos Alojamentos; e) 01 operador de roçadeira para o Setor de Manutenção dos 

Alojamentos; f) 01 auxiliar de marceneiro para o setor de Manutenção dos Alojamentos. 

e) 01 operador de roçadeira para o Setor de Manutenção dos Alojamentos; f) 01 auxiliar de marceneiro para o setor de Manutenção 

dos Alojamentos. 

f) 01 auxiliar de marceneiro para o setor de Manutenção dos Alojamentos. 
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V- sem informação. 

VI - Promoção uma gestão pautada no diálogo direto com os estudantes: 

1. Realização de inúmeras reuniões e audiências com o DCE e demais entidades estudantis; 

2. Realização de reuniões em todos os andares dos alojamentos do campus de Seropédica para o levantamento de demandas, em 

2013 e 2014; 

3. Realização de reunião pública com os estudantes do ITR para o levantamento das suas demandas, em 2013 e 2014; 

4. Reunião com os representantes dos Diretórios Acadêmicos do IM para o levantamento de demandas em 2013 e 2014; 

5. Reinstalação do Conselho de Administração dos Alojamentos (CAA), com a realização de 05 reuniões no ano de 2013 e 07 em 

2014; 

 

VII - Manter e melhorar a qualidade da assistência alimentar aos estudantes: 

1. Instalação de novos equipamentos para o RU de Seropédica, adquiridos na gestão anterior, em 2013; 

2. Contratação emergencial de refeições rápidas durante a paralisação nacional dos servidores técnicos administrativos, em 2013 e, 

durante o período de greve nacional, no ano de 2014; 

3. Participação na construção da proposta de aquisição de produtos da agricultura familiar para os RU´s da UFRRJ, elaborada pela 

PROAF; 

4. Finalização da Minuta Regimento de funcionamento do RU de Seropédica; 

5. Conversão da Bolsa de Atividade do RU em uma modalidade de auxílio pecuniário, mediante o pagamento de R$ 150,00/bolsa, 

aliado a gratuidade da alimentação, em 2013; 

6. Aquisição de 10.000 canecas para iniciar campanha educativa, objetivando desestimular o uso de copos plásticos e de vidro no 

RU, em 2014; 
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VIII - Promover melhorias na infraestrutura da moradia estudantil e construção de espaços convivência 

1. Início do processo de reformulação, em diálogo com os representantes das entidades estudantis, do Regimento dos Alojamentos 

Universitários, em 2013; 

2. Realização de reuniões com a Divisão de Obras, para discutir e acompanhar os pré-projetos das obras para a assistência 

estudantil (RU, Praça da Alegria, Sala de Estudos, banheiros dos alojamentos, urbanização do entorno dos alojamentos), em 2013 e 

2014; 

3. Elaboração de um Plano de Obras e de Serviços Prioritários da Assistência Estudantil, em 2014; 

4. Realização de reuniões com a COINFO para discutir e acompanhar o projeto de instalação de internet nos alojamentos em 2013 

e 2014; 

5. Distribuição de 600 colchões novos aos estudantes que residem dos alojamentos, em 2014; 

6. DistribuÍção de beliches novas para os alojados, em madeira de Lei (Sucupira), em 2014; 

5. Realização de serviços de podas e limpezas nas áreas adjacentes aos alojamentos, em 2013 e 2014; 

6. Realização de mutirões de reparos em parte dos alojamentos, com toda a equipe do setor de manutenção; 

7. Realização de reuniões com a Divisão de Guarda e Vigilância para discutir medidas para a melhoria da segurança no campus de 

Seropédica, em 2013 e 2015; 

8. Criação de comissão de assessoramento a projeto de Revitalização da Praça da Alegria, em 2013; 

9. Realização de pesquisa de opinião com a comunidade estudantil, sobre o projeto da Praça da Alegria, em 2013; 

10. Limpeza e reforma geral do depósito de materiais do Setor de Manutenção (Porão do F2), em 2014; 

11. Reformulação da metodologia de solicitação de serviços de manutenção dos alojamentos, mediante a criação de um sistema 

informatizado e entrega de comprovante ao requisitante (Revolução do Carbono!!!!); 

12. Realização de pintura do corredor principal do alojamento masculino, da sala de estudos e da parte baixa de alguns 

alojamentos; 
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13. Realização troca dos vidros quebrados nas janelas dos alojamentos; 

14. Trocas de lâmpadas e instalação de refletores em áreas de grande circulação de estudantes junto aos alojamentos; 

15. Solicitação de 5 lixeiras novas para os alojamentos, em 2014; 

16. Solicitação de 20 mesas e 40 longarinas para a Sala de Estudos, em 2014; 

17. Realização de serviços de limpeza das caixas de água em todos os alojamentos, em 2014; 

18. Reforma dos quartos do Alojamento F6, utilizando materiais, equipamentos e mão de obra do Setor de Manutenção, em 2014; 

19. Início da reinstalação dos ramais telefônicos em todos os quartos femininos e nos corredores do alojamentos masculinos, em 

2014; 

20. Instalação de novos bicicletários em frente ao RU e nos alojamentos Universitários, com o apoio da Assessoria de 

Infraestrutura e da Prefeitura Universitária, em 2014; 

21. Instalação de um posto avançado da DGV na Guarita do Alojamento Feminino F3; 

22. Aquisição de 15 novos Boilers para os banheiros dos alojamentos Masculinos; 

 

XIX - Criar instrumentos mais eficazes de comunicação com os estudantes: 

1. Encaminhamento da proposta de site da PROAES à ASCOM e COTIC, em 2014; 

2. Elaboração da Cartilha Informativa da PROAES, em 2014; 

3. Alimentação constante de informações da assistência estudantil no site da UFRRJ e na página da PROAES no Facebook; 

4. Publicações de artigos e notas no Rural Semanal, informando sobre as ações da PROAES, em 2013;  

5. Produção de Folders informativos das ações da PROAES, em 2013 e 2014; 

 

X - Promover ações de acolhimento, assistência médica e psicossocial aos estudantes: 

1. Apoio a todas as atividades de acolhimento desenvolvidas pelos bolsistas do projeto “Sala de Cultura”; 
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2. Apoio financeiro e logístico a todas as atividades desenvolvidas pelo Setor de Atenção Especial ao Estudante (Salinha Azul); 

3. Realização de atendimentos individuais e reuniões de mediação de conflitos, envolvendo a participação direta dos Pró-Reitores;  

4. Apoio logístico à realização das visitas domiciliares e institucionais feitas pelas assistentes sociais de Nova Iguaçu e Seropédica; 

5. Encaminhamento de estudantes ao atendimento psiquiátrico junto ao NASSUR; 

6. Apoio aos estudantes vítimas de violência física, sexual e simbólica e em casos de racismo e assédio moral e sexual; 

7. Realização de trocas de serviços entre o Setor de Manutenção em o Jardim Botânico da PROPPG; 

 

XI – Regulamentação da concessão de apoio financeiro à participação em eventos do movimento estudantil: 

1. Elaboração e encaminhamento ao CONSU da proposta de Deliberação de regulamentação do apoio a participação em eventos do 

movimento estudantil, em 2013; 

 

 

XII - Atuar em parceria com a PROGRAD e PROEXT no apoio à cultura, esporte e lazer nos campi da UFRRJ: 

1. Apoio logístico (alimentação, alojamento e impressão de materiais de divulgação) à organização de eventos regionais e 

nacionais organizados por entidades estudantis da UFRRJ; 

2. Apoio financeiro à participação da Atlética Central em eventos esportivos regionais e nacionais; 

 

XIII - Qualificação do programa de concessão de bolsas e auxílios à permanência estudantil: 

1. Elaboração de edital unificado de seleção das bolsas e auxílios de assistência estudantil, em 2013 e 2014; 

2. Realizações de reuniões com a PROAF para discutir a matriz orçamentária da PROAEST, de modo a viabilizar as propostas de 

melhorias nas bolsas e auxílios da AES; 
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3. Lançamento de Edital Unificado de Seleção de vagas nos alojamentos e auxílios de incentivo à permanência estudantil, em 

fevereiro de 2014, com reajuste dos valores e aumento do número de parcelas anuais pagas, conforme o quadro a seguir. 

4. Elaboração em Parceria com a PROEXT do edital de auxilio de Incentivo ao Esporte, em 2014; 

5. Elaboração da minuta de Edital do Auxílio Acessibilidade, em 2014, com previsão de lançamento no 1º semestre de 2015; 

6. Elaboração da minuta de Edital do Auxílio Creche, em 2014, com previsão de lançamento no 1º Semestre de 2015; 

(FONTE: PROAES  -2014) 

 

Edital antigo (2013) Edital novo (2014)

Modalida

de do 

Auxílio

Valor 

do 

auxilio 

(R$)

Nº de 

parcelas

/ano em 

2013

Valor 

acumulad

o/ano 

(R$)

Valor da 

bolsa em 

2014 (R$)

Nº de 

parcelas/ano 

em 2014

Valor 

acumulado/an

o (R$)

Percentual de 

aumento sobre o 

valor 

acumulado/ano

Moradia 150 8 1.200 250 12 3000 150%

Transporte 150 8 1.200 200 12 2400 100%

Alimentaç

ão
150 8 1.200 150 12 1800 50%

Didático 

Pedagógic

o

180 1 180 200 1 200 11,11%

 
Fonte (PROAES/UFRRJ 2014) 
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O Edital Seletivo Unificado está baseado nos seguintes parâmetros: 

• Unificação do processo seletivo; 

• Concessão do auxílio não pecuniário à alimentação (RU gratuito) ao campus de Nova Iguaçu; 

• Manutenção da concessão do auxílio pecuniário à alimentação somente para o campus de Três Rios; 

• Montagem de uma comissão avaliadora itinerante, composta somente por servidores do quadro da PROAES; 

• Previsão de um período de recurso aos estudantes que tiveram a sua inscrição indeferida; 

• Redução do número de documentos exigidos na renovação anual dos auxílios;  

 

 - Destaca-se no exercício, lançamento do Edital de auxílios de permanência aos estudantes do curso de Licenciatura em 

Educação do Campo, com recursos oriundos do programa PROCAMPO, em 2014. 

 

XIV- Colaborar com as demais Pró-Reitorias na criação do Programa de Desenvolvimento Acadêmico e Institucional: 

1. Elaboração e lançamento do Programa de Desenvolvimento Acadêmico e Institucional, cuja gestão ficou a cargo da PROAES; 

2. Seleção de bolsistas de apoio técnico para os Setores da PROAES por meio de editais públicos; 

3. Lançamento de novos projetos institucionais com bolsas de apoio técnico do PDAI com atuação no âmbito da PROAES: a) Sala 

de Cultura (03); b) Comunicação (02); c) paisagismo, jardinagem e readequação dos espaços físicos da AES (02); 

 

XV - Outras Ações Importantes: 

1. Recuperação dos telhados dos alojamentos danificados pelo mini-ciclone que ocorreu no mês de fevereiro de 2014; 

2. Abertura de processos de sindicância e PAD´s e aplicação das sanções recomendadas pelas comissões; 
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3. Realização de reuniões com a CEDAE com vistas à elaboração de um projeto de 

4. redimensionamento da rede hidráulica da UFRRJ; 

5. Realização de Visita Institucional à UFV, com vistas a conhecer o projeto do novo RU, que resultou na cedência do mesmo à 

UFRRJ; 

6. Realização de reuniões com empresa especializada para elaborar proposta de implantação de um sistema de controle e acesso 

digital ao RU, cujo termo de referência será elaborado no 1º semestre de 2015; 

7. Planejamento conjunto com a PROGRAD e PROAF da aplicação dos recursos do programa INCLUIR, em 2014; 

8. Criação do Núcleo de Inclusão da UFRRJ em parceria com a PROGRAD, em 2014; 

9. Atendimento emergencial das demandas das alunas mães residentes nos alojamentos e início do diálogo para a construção de 

uma política de permanência para as mesmas, em 2014; 

 

XVI.  Ações previstas para 2015 por projeto de atuação: 

 

- Projeto 01 - Reestruturação, ajuste e fortalecimento da estrutura administrativa da PROAES: 

1. Contratação de nova empresa prestadora de serviços de produção de alimentos para o RU; 

2. Ampliação do quadro de trabalhadores terceirizados do Setor de Manutenção dos Alojamentos de 08 para 13 

trabalhadores; 
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3. Solicitação à PROAD de abertura de concurso para a contratação de um psicólogo para o SEAPE, 01 assistente social 

para a DIMAE e 01 assistente administrativo para a criação da representação da PROAES no ITR; 

4. Instalação de 02 Postos Avançados da DGV junto aos Alojamentos Universitários Masculinos, para efetuarem serviços 

de plantão diurno e noturno; 

5. Reforma de espaços físicos para acomodar os novos servidores da PROAES; 

 

- Projeto 02 - Assistência Alimentar aos Estudantes: 

1. Encaminhamento da Minuta de Regimento do RU de Seropédica para aprovação no CONSU; 

2. Aquisição de um veículo refrigerado para o transporte de carnes; 

3. Atuar junto à COPEIA no projeto de reforma do RU antigo, conferindo prioridade às reformas dos banheiros, 

rebaixamento do teto do anexo, a instalação de calçadas e cobertura na entrada do RU, ampliação da área para 

armazenamento da lenha, reforma na rede elétrica, etc..; 

4. Atuar junto à COPEIA para finalizar as adaptações do projeto do RU novo cedido pela UFV, com vistas a licitação das 

obras; 

5. Início das providências junto à COTIC para a licitação de serviços de acesso informatizado ao RU, na modalidade de 

aluguel; 

6. Realizar duas campanhas educativas, com o apoio das nutricionistas; 

7. Restituição de equipamentos do RU em mau estado de conservação; 

8. Realização de mutirão de podas e limpeza geral na área adjacente ao RU, de modo a preparar o terreno para o plantio de 

grama em leivas; 
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-  Projeto 03 - Moradia Estudantil e espaços de convivência nos campi: 

- Conclusão da reformulação do Regimento dos Alojamentos para submissão ao CONSU; 

1. Regulamentação de critérios para a permanência da alunos pais e mães nos alojamentos universitários; 

2. Realização da terceira rodada de reuniões em todos os alojamentos no início do segundo semestre de 2015; 

3. Início da reforma dos telhados de 02 alojamentos masculinos; 

4. Realização de um inventário dos bens móveis existentes na Moradia Estudantil da UFRRJ, com o apoio dos 

representantes de andar; 

5. Realização do I Censo da Moradia Estudantil no 1º Semestre de 2015; 

6. Licitação e início das obras da Praça da Alegria; 

7. Regulamentação do uso dos espaços para diretórios acadêmicos e grupos organizados de extensão; 

 

- Projeto 04 - Comunicação e divulgação das ações de assistência Estudantil: 

1. Lançamento do site PROAES no portal da UFRRJ; 

2. Lançamento do 1º Boletim Informativo da PROAES ; 

3. Dar continuidade à elaboração de Folders de divulgação dos programas e ações da PROES. 
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- Projeto 05 – Acolhimento e assistência psicossocial aos estudantes: 

1. Preparação e realização da 2ª Edição da Semana de acolhimento dos Alojados e Alojadas; 

2. Dar continuidade às ações do Projeto PSI Habitar com apoio dos professores do curso de psicologia da UFRRJ no 

âmbito do PDAI; 

3. Preparação de 02 campanhas educativas nos alojamentos da UFRRJ. 

- Projeto 06 - Apoio à participação e organização estudantil nas políticas acadêmicas: 

Criação de Fóruns de Assuntos Estudantis nos Câmpus de Três Rios e de Nova Iguaçu. 

Realização da I Conferencia Multicampi de Assistência Estudantil. 

Submissão ao CONSU da Minuta de Regulamentação da circulação de carros de som em frente à Praça da Alegria 

(proibição); 

Realização de pesquisa na internet, em parceria com o DCE, para avaliar a qualidade dos serviços de xerox existentes na 

UFRRJ. 

 

- Projeto 07 - Apoio à cultura, esporte e lazer nos campi: 

1. Institucionalização do projeto da Sala de Cultura, como uma ação específica da PROAES, mediante a publicação de 

uma Instrução Normativa pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis. 

2. Dar continuidade no apoio às atividades artísticas e culturais desenvolvidas pelos estudantes na Sala de Cultura. 
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 - Projeto 08 - Bolsas e auxílios de incentivo à permanência estudantil: 

Preparar o lançamento do edital de auxílio creche na UFRRJ; 

Dar início às providências para a elaboração de edital para o lançamento do auxílio acolhimento na UFRRJ, com vista a 

contemplar os estudantes cotistas; Dar início às providências para o lançamento do auxílio acessibilidade na UFRRJ, com 

vista a contemplar os estudantes deficientes; 

Divulgar os resultados obtidos por meio da pesquisa de perfil socioeconômico realizada pelo FONAPRACE; 

Dar início a elaboração de uma minuta de deliberação com vistas a institucionalizar a politica de assistência estudantil da 

UFRRJ; 

Trabalhar em parceria com a PROAF e demais Pró-Reitorias na elaboração da minuta de regulamentação dos auxílios 

financeiros à estudantes; 

 

-  Projeto 09 - Incentivo ao desenvolvimento acadêmico e institucional (PDAI): Dar início à elaboração de uma minuta 

de deliberação com vistas à institucionalizar o Programa de Desenvolvimento Acadêmico e Institucional (PDAI); 

  Assim estas foram as atividades destaque na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis no ano de 2014. A seguir 

passaremos para a análise do eixo 4 – Políticas de Gestão – comunicação com a sociedade.
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EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 

 As informações deste eixo foram levantadas através do Relatório de Gestão da UFRRJ (2014). A UFRRJ teve como meta principal em 2014 a 

implantação de políticas que favorecessem sua inserção regional com a sociedade, objetivando a ampliação de seus mecanismos de inserção regional 

em relação com a participação da comunidade; sua participação no Consórcio Rio 2016 e a criação de um programa que aumentasse a qualidade de 

abrangência da divulgação das atividades da Universidade. 

 Dentro desse princípio foram realizadas ações que possibilitaram a integração participativa da Universidade na sociedade regional da sua área 

de atuação: 

− Criação em cada Campus de um Fórum Permanente de Debate Sobre as Perspectivas de Desenvolvimento Regional e o Papel 

Desempenhado pela Universidade. 

− Implementação de atividades em ensino, pesquisa e extensão, integrando a Universidade com as demais IFES da Região e seus eixos 

sociais. 

− Desenvolvimento de ações conjuntas  e colaborativas no âmbito do Legado Olímpico da Rio 2016. 

− Constituição de Comissões Intersetoriais; e 

− Implantação de mecanismos de divulgação dos cursos da Universidade para as Redes Estadual e Municipal de Ensino do seu entorno 

regional.  Atualmente, a UFRRJ conta com a realização de atividade e ações que atendem cerca de 40% dos Municípios de sua área de 

atuação. 
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A UFRRJ e os Canais de Acesso ao Cidadão 

  
� OUVIDORIA GERAL DA UFRRJ: a Ouvidoria Geral da UFRRJ é o canal de comunicação entre a universidade e a comunidade interna e 

externa. Entre outras atribuições, a Ouvidoria é responsável por receber, examinar e dar andamento as reclamações, elogios e sugestões 

recebidos e, se for o caso, propor a instauração de sindicâncias e processos administrativos. Tem como atribuição, elaborar um registro, 

classificar e detalhar o material recebido, encaminhando-o aos setores envolvidos, na busca de uma solução.   

Como atua?   A ouvidoria da UFRRJ atua através dos seguintes mecanismos: e-mail, carta, telefone, contato pessoal; investigação: apuradas as 

denúncias sobre a instituição; inspeções: acessos a documentos e informações; críticas e recomendações: forma de colaboração para o 

aperfeiçoamento institucional e mudanças administrativas. 

Ouvidora: Teresinha Sena Pacielo (Assessora Especial da Reitoria da UFRRJ) - Contato: http://ufrrj.br/portal/modulo/home/ouvidoria.php -  

Além deste meio, o cidadão pode entrar em contato com a Ouvidoria das seguintes formas: por E-mail: ouvidoria@ufrrj.br ,por telefone: 

(21)2681-4622, 2682-1080/90 ; pessoalmente: sala da Ouvidoria, terceiro andar do Pavilhão Central P1-UFRRJ, por envio de carta pelos 

Correios -Endereço da Ouvidoria da UFRRJ – Campus Seropédica – UFRRJ. Rodovia BR 465,  Km 07. Seropédica – RJ. CEP 23.890-000  e 

no balcão de Informações pelo telefone (21) 2682-4622 . 

Em 2014, a UFRRJ desenvolveu ações voltadas para a consolidação das atividades da Ouvidoria, garantindo o encaminhamento correto das 

demandas para resposta das áreas técnicas e buscando o fortalecimento da parceria com essas áreas. As principais ações são:  

• USOS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DA OUVIDORIA:  em março de 2014, a Ouvidoria lançou um banner no site da 

UFRRJ para atendimento que consiste em um formulário eletrônico para registrar as mensagens recebidas; 
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• NOVOS ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO: a Ouvidoria foi contemplada com um novo espaço para o público externo e aos 

servidores um espaço físico adequado para atendimento presencial, que conta com gabinete, e uma sala de reuniões. 

• REGIMENTO INTERNO DA OUVIDORIA: o Regimento Interno da Ouvidoria, que surgiu da necessidade de estabelecer as 

competências de seus integrantes e organizar os fluxos administrativos do setor para fortalecer a confiança do cidadão em nossas ações, por 

meio do atendimento padronizado. 

• PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS: a Ouvidoria participou de eventos voltados para a capacitação e atualização em temas da gestão 

pública no âmbito do estado do RJ. 

  
� SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO: a Lei de Acesso à Informação, é um importante marco na historia da Administração Pública 

para a concretização da participação cidadã. Esse novo microssistema legal, que trata do acesso à informação como direito público 

fundamental, também se traduz em um instrumento para a modernização do Estado, como ferramenta de controle e de transparência, no âmbito 

dos Direitos Humanos.   

No portal da UFRRJ é possível acessar as principais informações da universidade. Se o conteúdo desejado não estiver disponível, o cidadão 

poderá solicitá-lo, por meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), sendo necessário apenas que se identifique e especifique o seu pedido 

de informação.  

Neste sentido, a UFRRJ renova o seu compromisso com a sociedade e observa que fará todos os esforços para promover continuamente a 

capacitação de seus servidores, buscando melhorar seus sistemas e a gestão da informação, com o objetivo de proporcionar ao cidadão um 

atendimento eficiente e de qualidade.   
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• ATENDIMENTOS OUVIDORIA - 2014 

  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL  
DENÚNCIA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
ELOGIO  2  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  5  
INFORMAÇÃO  176  437  415  144  286  28  32  81  89  9  87  31  1734  
RECLAMAÇÃO  9  2  8  4  12  2  0  0  1  1  1  0  40  
SUGESTÕES  43  6  12  26  20  12  17  25  2  1  1  0  165  
OUTROS  0  0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  7  

Fonte Relatório de Gestão da UFRRJ 2014/-Ouvidoria 
 

• CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO: embora a UFRRJ ainda não tenha sua Carta de Serviços ao Cidadão disponível em seu sítio na 

rede mundial de computadores, cabe relatar que acessando o mesmo pelo enderreço: http://www.ufrrj.br as seguintes informações estarão à 

disposição de qualquer cidadão:  

- Painel Institucional = acesso ao Histórico da UFRRJ, aos Calendários institucionais em vigor, a todas as informações sobre os Concursos 

Públicos e Processos de Seleção de Pessoal em andamento, aos diversos estágios dos Processos Licitatórios, aos Relatórios de Gestão dos últimos 

anos, as informações do Núcleo de Inovação Tecnológica, aos dados sobre Vestibulares e formas de acesso ao ensino de graduação, as informações 

sobre as diferentes modalidades de bolsas de estudos, aos dados sobre o Sistema de Darias de Passagens e aos links de acesso aos sítios das Pró-

Reitorias, dos Institutos, da Biblioteca Central, da Secretaria dos Órgãos Colegiados, da Auditoria Interna, da Coordenadoria de Relações 

Internacionais.  

- Painel Notícias = acesso aos principais Eventos que estarão acontecendo dentro do período mensal, ao conteúdo do semanário institucional Rural 

Semanal, acesso a Regimentos de Deliberações institucionais mais recentes, às informações sobre Mobilidade Acadêmica.  

- Painel Link = acesso aos conteúdos dos Planos Institucionais: PDI e PRE, dos Quadro de Referência dos servidores Técnico-administrativos e 

Docentes, aos dados da Comissão Própria de Avaliação (CPA), ao conteúdo do Projeto de Software Livre, a Coordenadoria de Comunicação Social, 

aos Periódicos CAPES, ao conteúdo disponibilizado pelo Sisu, à Comissão de Ética da UFRRJ. 
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• MECANISMOS PARA MEDIR A SATISFAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DA UFRRJ 

  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL  
Pedidos de 
Informação   

             

(e-SIC)  18  14  11  17  7  8  14  5  12  8  9  11  134  
Recursos de 1º 
e  

             

2º Instância  28  25  10  4  7  1  11  11  4  3  0  4  108  
Reclamações  7  2  1  1  2  0  2  2  2  1  0  2  22  
Pedidos de 
Informações  

             

 (e-mail)  20  18  28  23  33  20  25  39  37  38  46  36  363  
Pedidos de 
Informações  

             

(telefone)  19  18  25  40  48  32  34  38  26  22  39  22  333  
Fonte: Relatório de Gestão da UFRRJ  - Ouvidoria (2014)  
  

• ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO: a UFRRJ mantém disponível em seu sítio na rede mundial de computadores, 

acessando o mesmo pelo endereço: http://www.ufrrj.br o conjunto de informações que é gerado pelas suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão.  

  
• AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA INSTITUIÇÃO: embora a inexistência, até o momento, da Carta de Serviços ao Cidadão que 

viabilizaria métricas sobre padrões de qualidade e para medir o cumprimento de compromissos, tanto o canal da Ouvidoria, quanto a coluna do 
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leitor no semanário Rural Semanal permite ao cidadão expressar-se sobre os mecanismos e procedimentos apresentados pela gestão sobre os 

diferentes níveis de sua atuação.  

  
• MEDIDAS RELATIVAS À ACESSIBILIDADE NA UFRRJ: o investimento para promover a acessibilidade em todas as áreas dos campus 

da universidade, em atendimento à legislação em vigor precisa de um maior aporte de recursos por parte do governo federal. Entretanto, mesmo 

com os poucos recursos do Plano Orçamentário “Viver sem Limites – Programa Incluir” a UFRRJ tem feito projetos para disputar tais recursos 

e, desta forma, acrescido ao seu orçamento recursos que estão sendo utilizados na aquisição de equipamentos para portadores de deficiências 

físicas. Todavia, particularmente, como a maior parte das edificações do campus Seropédica ter sido feita em meados dos anos 40 do século 

passado, o volume de intervenções para permitir acessibilidade a todos é bastante expressiva e tais intervenções como construção de rampas, 

banheiros com equipamentos para portadores de deficiências, sistema  de sinalização, aquisição de ônibus com rampas realizadas em 2014 

ainda constitui uma resposta pequena ao conjunto de demandas continuamente crescente por construção de pisos táteis, softwares específicos 

de aprendizagem, entre outras. 

 

Políticas de Gestão e Responsabilidade Social da Instituição (segundo o Relatório de Gestão da UFRRJ -2014) 

 
� TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E IMPORTÂNCIA SOCIAL DAS AÇÕES UNIVERSITÁRIAS E IMPACTOS DAS 

ATIVIDADES CIENTÍFICAS, TÉCNICAS E CULTURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NACIONAL: de acordo com 

o PDI 2013-2017 da UFRRJ, a instituição oferece Ensino Médio regular e Ensino Técnico de qualidade através do Colégio Técnico (CTUR) a 

estudantes oriundos de diversas classes sociais, nas áreas de Agrimensura (pós-médio), Agroecologia (integrado ao ensino médio ou com 

concomitância externa), Hospedagem (concomitância interna e externa com o ensino médio) e Meio Ambiente (integrado ao ensino médio e 

concomitância externa). 
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Além de ofertar o PROEJA (educação profissional para jovens e adultos, com formação inicial e continuada) e cursos de formação inicial e 

continuada vinculados ao PRONATEC.  

E, no âmbito da Educação Infantil e Ensino Fundamental, o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) Paulo Dacorso 

Filho, que funciona em parceria com a Prefeitura Municipal de Seropédica, atende aproximadamente 140 crianças na Educação Infantil e 380 

no Ensino Fundamental, sendo selecionadas 50% através de sorteio público e 50% através da ampla concorrência na rede municipal, além de 

oferecer um importante espaço para pesquisa e extensão, com docentes e estudantes dos diferentes cursos de graduação que atuam em 

programas e projetos, tendo sempre como foco a melhoria da qualidade da educação. 

 

�  AÇÕES DE FORTALECIMENTOS DE AÇÕES DE DEMOCRACIA, CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL: a UFRRJ mantem no PDI um 

compromisso com a democratização social da Universidade devido, entre outros aspectos, à presença dos excluídos, suas demandas e análise 

de suas necessidades, permitindo assim o reconhecimento social e institucional das competências dos excluídos sociais, gerando uma 

Universidade socialmente mais justa e democrática. 

Diante disso, mesmo sem metas claras estabelecidas no PDI, algumas ações afirmativas que vêm sendo adotadas pela UFRRJ na ampliação da 

inclusão social, como a ampliação gradativa da assistência estudantil. 

A implantação do curso Licenciatura em Educação do Campo (LEC), previsto no PDI, permite ações em prol do conhecimento da situação 

atual das escolas do campo nas diversas redes públicas de ensino no estado e dos profissionais de Educação do Campo. 

A atenção do curso a setores sociais excluídos e promoção da cidadania pode ser vista no perfil dos estudantes, que tem a seleção garantida nos 

seguintes critérios de prioridade: 1) moradores e pequenos agricultores de áreas rurais, 2) em condição de vulnerabilidade social e econômica, 

3) que desenvolvam atividades com comunidades populares, do campo, quilombolas ou indígenas, voltadas à diversidade social, 4) que 
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pratiquem agricultura ecológica em espaços urbanos; 4) oriundos de escola pública; 5) que os pais não tenham Ensino Superior; 6) 

professores/as da rede pública que atuam nas escolas do campo e não tenham a certificação do Ensino Superior. 

 

� AMBIENTE DE ATUAÇÃO: a UFRRJ, como instituição Federal de Ensino Superior, é parte integrante do sistema IFES das Instituições 

Federais de Ensino Superior, vinculada à Secretaria de Educação Superior do MEC – SESU-MEC, oferecendo vagas em 56 cursos de 

graduação presencial, 2 cursos de educação à distância, 43 cursos de pós-graduação entre mestrados profissionalizantes e cursos strictu-sensu 

de mestrados e doutorados, atendendo uma crescente demanda por educação superior pública do país e, mais especificamente, na região 

metropolitana oeste da cidade do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, e regiões do Médio Paraíba, da Costa Verd e Sul no estado fluminense.  

 Com produtos e serviços similares, o estado fluminense conta com as universidades congêneres: UFRJ, UFF, UNIRIO e algumas áreas 

de educação superior no CEFET-RJ e no IFRJ. Todavia, essas instituições mantém estreitos vínculos de colaboração, de forma que a grande 

demanda por seus cursos em âmbito nacional e regional tenha pleno atendimento.  

 As oportunidades que tem surgido, especialmente aquelas advindas da implantação do PRE-UFRRJ que ampliou significativamente os 

cursos de graduação a partir de 2009 está criando um impacto positivo, dada a alta qualificação do corpo docente contratado para atender esse 

processo de crescimento, na estrutura de pós-graduação com a aprovação pela CAPES de novas propostas de cursos de mestrados e doutorados 

em diversas áreas, recentemente implantadas na UFRRJ com grande procura por suas primeiras vagas. Por outro lado, a manutenção desse 

processo de desenvolvimento, de forma sustentável, necessita de aporte de recursos em toda a infraestrutura institucional como as redes 

básicas de água, elétrica, esgotos e comunicação de dados. Tais recursos em um ano de grande aperto orçamentário e fiscal como ocorreu em 

2014, ameaça fortemente o processo, assim como a demora na liberação pelo MPOG de novas vagas para concursos públicos, especialmente, 

de servidores técnico-administrativos para atuação em laboratórios específicos de determinadas áreas.   
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 Apesar desse cenário, as Pró-Reitorias de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão, apoiadas pelas demais Pró-Reitorias e 

Reitoria, têm conseguido atender de forma bastante satisfatória o conjunto de pessoas que buscam a UFRRJ para viabilizar sua formação de 

nível superior em todos os seus níveis, dando-lhe as condições para que essa demanda seja atendida com a qualificação mais alta possível. Os 

riscos oriundos da abertura de cursos similares e da dificuldade da fixação dos egressos no mercado de trabalho nas áreas de sua formação, 

necessita de algumas formas de mitigação que devem ser planejadas com estruturas curriculares mais abertas, buscando tratar dos temas que 

apresentam maior transversalidade na formação procurada, assim como o uso de novas tecnologias para o processo de ensino e aprendizagem.  

 A entrada de novas áreas do conhecimento, a partir da implantação do PRE-UFRRJ como as Ciências da Informação e da Computação, 

Ciências Jurídicas, Ciências Contábeis, Administração Pública, Ciências Farmacêuticas, Belas Artes, Filosofia,  Letras, Psicologia, Relações 

Internacionais, Ciências Sociais, Hotelaria, Gestão Ambiental e novas Engenharias, provocou mudanças importantes no ambiente acadêmico 

da  UFRRJ e está criando novos vínculos com áreas já mais consolidadas institucionalmente como,por exemplo, as Ciências Agrárias em seus 

diferentes contornos na estrutura da UFRRJ.  

      

Planejamento das Metas e resultados obtidos pela UFRRJ em 2014 

 
 O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRRJ (PDI-UFRRJ) para o período 2013- 2017, aprovado pelo Conselho Universitário da 
UFRRJ (ConsU-UFRRJ), em 03 de maio de 2013, conforme Deliberação nº 20 do mesmo dia, estabelece como missão estratégica institucional: 

 “Produzir, sistematizar, socializar e aplicar os conhecimentos científico, tecnológico, filosófico, cultural e artístico de excelência, através do ensino, 
da pesquisa e da extensão, indissociavelmente articulados, consolidando a formação do ser humano para a atividade profissional, baseada a partir da 
reflexão crítica nos princípios da responsabilidade socioambiental,  da solidariedade nacional e internacional, buscando a construção de uma sociedade 
justa e democrática que valorize a paz e a qualidade de vida de forma igualitária”  (PDI UFRRJ) 
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 Para tanto, um conjunto de princípios estão presentes no capítulo III, Art.5º do Estatuto da UFRRJ, aprovado pelo (CONSU-UFRRJ) em 23 
de março de 2012, cabendo dar destaque aos seus incisos:  

I – excelência acadêmica nas ciências, tecnologias, artes e humanidades;  

III – respeito à diversidade cultural, intelectual, artística, institucional, política e religiosa;  

VII – compromisso com a melhoria das condições democráticas de acesso e permanência nos seus diversos cursos;  

IX – gestão democrática, transparente, participativa e descentralizada.  

  
Estatuído no Art.4º de seu capítulo II, um conjunto de dez objetivos que especifica como deve ser a atuação institucional da UFRRJ para 

fazer valer os princípios citados, entre os quais realçamos:  

  
I – gerar e propagar conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais;  

II– formar, diplomar e propiciar a formação inicial e continuada nas diferentes áreas de conhecimento, visando o exercício de atividades 
profissionais e à participação no desenvolvimento da sociedade;  

III- contribuir para o desenvolvimento regional e nacional, realizando o estudo sistemático de seus problemas e a formação de quadros científicos e 
técnicos no nível de suas necessidades;  

IV – promover a educação presencial, à distância ou em qualquer outra modalidade, desde que aprovadas nas instâncias competentes;  

V – educar para a promoção do desenvolvimento socioambiental;  

VI – manter amplo e diversificado intercâmbio de conhecimentos com a sociedade;  

VII – promover o apoio ao ensino público em todos os seus preceitos e prerrogativas.  
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 Para que a realização de tais objetivos seja alcançada, o PDI-UFRRJ, estabeleceu um conjunto de ações, respectivamente, para oito áreas 
definidas como: a) Ensino de Graduação e Pós-graduação; b) Pesquisa e Pós-graduação; c) Extensão universitária; d) Assistência Estudantil; e) 
Educação Básica, Técnica e Tecnológica; f) Organização Administrativa; g) Infraestrutura e h) Inserção Regional. Para tais ações, estão definidas 
etapas e indicadores de acompanhamento de execução ao longo do período de validade do PDI, com início no ano de 2013 e finalização em 2017.  

 Como a execução dessas ações acontecem, em grande medida, nas sete atuais Pró-Reitorias: 1) Graduação;  2) Pesquisa e Pós-graduação; 3) 
Extensão; 4) Assuntos Administrativos; 5) Assuntos Estudantis: 6) Assuntos Financeiros e 7) Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento 
Institucional, assim como nas doze atuais Unidades Acadêmicas (Institutos), a saber: a) Agronomia; b) Biologia; c) Ciências Exatas; d) Ciências 
Humanas e Sócias; e) Ciências Sociais Aplicadas; f) Educação; g) Florestas; h) Multidisciplinar de Nova Iguaçu; i) Tecnologia; j) do Campus de 
Três Rios; k) Veterinária e l) Zootecnia. 

 A execução das ações constantes no PDI aponta à abrangência em sua área especial de destaque, como por exemplo:  

  
� METAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO 

- Criar uma política de implantação da pedagogia da alternância;  

- Realizar, semestralmente, levantamento socioeconômico dos ingressantes pelo regime de cotas;  

- Realizar estudos para detectar causas de evasão;  

- Implantar programas de apoio psicopedagógico e de orientação acadêmica, envolvendo as Pró- Reitorias:  de Graduação, Assuntos Estudantis 
e Coordenações dos cursos de graduação;  

- Estimular a mobilidade acadêmica, nacional e internacionalmente;  

- Implantar metodologias de ensino-aprendizagem utilizando as tecnologias de informação e comunicação, associadas com programas de 
tutoria nas disciplinas;  

- Atender demandas político-pedagógicas geradas a partir de processos tais como auto-avaliação e de relatórios de avaliação externa dos 
cursos.  
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-  

 METAS NA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
- Apoiar programas e cursos de pós-graduação em ações de intercâmbio e cooperação acadêmica com Universidades do Brasil e do exterior, 

em áreas de interesses comuns;  

- Aumentar o número de alunos de graduação e pós-graduação que envolvam atividades de extensão universitária;  

- Apoiar a modernização das estruturas dos laboratórios de pesquisa;  

- Fortalecer as atividades do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT-UFRRJ):  

- Criar o Parque Tecnológico da UFRRJ:  

- Viabilizar a reestruturação das Coleções Científicas e Museus;  

- Induzir a criação de novos grupos de pesquisas, assim como  linhas de pesquisas comuns entre pesquisadores das diversas áreas da UFRRJ.  

  
� METAS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

- Criar rotina de registro, avaliação e acompanhamento das atividades de extensão;  

- Oferecer Oficinas de elaboração de Projetos de Extensão com possibilidade de captação de recursos extra orçamentários;  

- Estabelecer o Conselho Cultural da UFRRJ;  

- Expandir a participação da comunidade universitária em ações esportivas;  

- Garantir espaço adequado para o desenvolvimento de atividades artístico-culturais nas suas diferentes formas de manifestação;  

- Fortalecer e ampliar a política de bolsas, por meio de editais do Programa de Bolsas Institucionais de Extensão (BIEXT);  

- Estabelecer o Conselho Esportivo da UFRRJ.  
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� METAS NA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

- Implantar um sistema integrado de informações das ações de assistência estudantil;  

- Integrar os alunos de graduação beneficiados pelas políticas de assistência estudantil em projetos de pesquisa e extensão;  

- Realizar conferências multicampi sobre Assistência Estudantil na UFRRJ;  

- Ampliar o número de bolsas de assistência estudantil;  

- Ampliar a rotina de registro, avaliação e acompanhamento das atividades de Assistência Estudantil;  

- Realizar Semana de Integração dos estudantes da Moradia Estudantil.  

  
� METAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA  

- Realizar programa de integração entre a formação dos licenciandos da UFRRJ e a educação básica. 

- Implantar o Núcleo de Atendimento e Estudos do Desenvolvimento Infantil no CAIC-UFRRJ. 

- Ampliar os programas e projetos do Colégio Técnico da UFRRJ (CTUR-UFRRJ).  

- Implementar o Centro de Formação Docente no CAIC-UFRRJ.  

  

� METAS NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

- Consolidar os Conselhos de Ensino, Pesquisa e Extensão em cada área do conhecimento presente na UFRRJ – CEPEAs-UFRRJ;  

- Capacitar, periodicamente, os servidores técnico-administrativos e docentes;  
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- Fortalecer o sistema integrado de Assistência à Saúde do Trabalhador em Educação da UFRRJ;  

- Estabelecer o Planejamento Estratégico Situacional e Participativo em todas as unidades acadêmicas e administrativas;  

- Criar o Fórum de Segurança da UFRRJ em articulação com as instâncias municipais e estaduais de segurança pública;  

- Consolidar as estruturas administrativas em todos os campi da UFRRJ.  

 

� METAS NA INFRAESTRUTURA 

- Elaborar o Plano Institucional de Acessibilidade para a UFRRJ; 

- Criar um sistema de controle dos bens constantes como patrimônio da UFRRJ;  

- Estabelecer política institucional de avaliação e organização da infraestrutura física dos campi da UFRRJ;  

- Instituir o Plano Diretor Participativo da  UFRRJ;  

- Designar Comissão Intersetorial de Manutenção e Modernização Predial da UFRRJ, visando o levantamento das necessidades e elaboração         
de projetos na área;  

- Ampliar e modernizar as Bibliotecas nos campi da UFRRJ;  

- Implantar o Plano de Sustentabilidade da UFRRJ.  

  
� METAS NA INSERÇÃO REGIONAL 

- Participar do Consórcio das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro;  

- Implantar mecanismos de divulgação dos cursos da UFRRJ para a rede de Educação Básica dos municípios do entorno aos campi;  



 

 
98

- Criar Fórum Permanente de Debate sobre as perspectivas de Desenvolvimento Regional e o papel indutor da UFRRJ deste desenvolvimento.  

  
 Desta forma, no ano de 2014, a UFRRJ, com as atribuições constitucionais estabelecidas no Artigo 207 da Constituição Federal do Brasil e 

normatizada por meio do Estatuto e Regimento Geral, deu continuidade a um conjunto de ações em seus 56 cursos de graduação, 30 cursos de 

mestrados e 13 de doutorados, visando alcançar os objetivos citados e desta maneira, pode-se também verificar a plena vinculação entre seu PDI em 

vigor e o PPA 2012-2015 quando busca identificar o Brasil  “por seu modelo de desenvolvimento sustentável, bem distribuído regionalmente, que 

busca a igualdade social com educação de qualidade, produção de conhecimento, inovação tecnológica e sustentabilidade ambiental”.  

 Especificamente para o tratamento que o PPA 2012-2015 enfatiza na área da Ciência, Tecnologia e Inovação, verifica-se também que a 

UFRRJ, por meio de diversas ações desenvolvidas em 2014, encontra-se articulada e contribuindo com a busca da superação dos desafios ali 

colocados de “criação de um Sistema Nacional de Inovação com capacidade de articular empresas, universidades e agentes financiadores e a 

promoção de uma forte desconcentração regional das atividades científica e tecnológica”    

  Dentro de sua missão institucional e de seu principal objetivo de formação de cidadãos críticos com capacidade de atuar profissionalmente, 

com alta qualificação, a UFRRJ por suas ações no ensino, na pesquisa e na extensão desempenhadas em 2014,  mostrou o comprometimento 

institucional com a Educação Pública nos diversos níveis que pratica em seus campus e, igualmente concorda, como estabelecido no texto do PPA 

em vigor que “apesar dos avanços recentes na educação e no mercado de trabalho, ainda há muitos desafios pela frente nas ações que promovem 

a cidadania da juventude, relacionados ao aumento da permanência na escola, à elevação do nível de escolaridade, à ampliação do número de 

matrículas no ensino superior e na educação técnica e profissional, a contenção da inserção precoce no mercado de trabalho, entre outros”.   

 As ações citadas são dependentes, fundamentalmente, do completo envolvimento do conjunto da comunidade universitária composta de 

estudantes de graduação e de pós-graduação e, servidores técnico-administrativos e docentes, que atingiu em 2014, aproximadamente 23.000 

pessoas, distribuídas em 4 campi, respectivamente, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Nova Iguaçu, Três Rios, Rio de Janeiro e 
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Seropédica e em diversos municípios Pólos dos cursos de Educação à Distância, atuando praticamente em todas as regiões do Estado do Rio de 

Janeiro, exigindo que os riscos envolvidos, até o momento tratados de forma pouco acurada nos processos executados, passem a ser efetivamente 

monitorados como estão explicitados nos cronogramas da ações dentro do PDI-UFRRJ em vigor.   

Estamos buscando atingir um dos macro-desafios propostos no PPA 2013-2015 de atingir uma gestão pública que visa “aperfeiçoar os 

instrumentos de gestão do Estado, valorizando a ética no serviço público e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão”.  Cabe destacar que a 

UFRRJ, por meio da Deliberação nº 29, de 06 de maio de 2014 do  

Conselho Universitário, criou o Núcleo de Elaboração e Acompanhamento de Processos Institucionais – NEAPI , dentro da Coordenadoria de 

Desenvolvimento Institucional - CODIN , vinculado a Pró-Reitoria de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional – PROPLADI e 

um dos seus principais objetivos é iniciar o mapeamento de processos no âmbito da UFRRJ. No momento, ainda encontra-se em fase de 

estruturação o referido NEAPI.   

Políticas de Gestão de Pessoal : 

 Com base no Relatório de Gestão da UFRRJ (2014),o corpo docente da UFRRJ é contratado pelo Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, previsto na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, com as alterações introduzidas pela Lei 

nº 9.527, de 10/12/1997 e vinculados ao Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata a Lei nº 7.596, de 

10/04/1987, o Decreto nº 94.664, de 23/07/1987 e a Lei nº 11.784, de 22/09/2008. Os professores em regime de Dedicação Exclusiva, com a 

obrigação de prestar 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em dois turnos diários completos e impedimento do exercício de outra atividade 

remunerada, pública ou privada.  

 Os servidores técnico-administrativos estão contratados sob o mesmo regime e vinculados ao Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação - PCCTAE, de que trata a Lei nº 11.091/2005. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais e poderá 

ocorrer durante o turno diurno e/ou noturno, ficando reservado à UFRRJ o direito de distribuir, internamente, as vagas de acordo com suas 
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necessidades e conveniência. A Universidade implementa de forma sistemática políticas de atualização e aperfeiçoamento para pessoal técnico 

administrativo através cursos de capacitação permanente promovidos pelo Decanato de Assuntos Administrativos. 

  O corpo docente efetivo do quadro da UFRRJ é constituído de 1153 professores e 101 professores substitutos, entre doutores, mestres, 

especialistas, com aperfeiçoamento e graduados; possuindo IQCD – Índice de Qualificação do Corpo Docente de 4,44, demonstrando alto nível de 

qualidade no ensino. ( Fonte: Relatório de Gestão da UFRRJ.- 2014) 

 Devem ser consideradas as seguintes metas de política de gestão de pessoal que vêm sendo implantadas até o momento na UFRRJ:  

-Ampliação de políticas de desenvolvimento de pessoal, promotoras da motivação dos servidores da universidade, facultando-lhes o pleno exercício 

de suas competências e habilidades;  

-Implantação de estratégias e procedimentos administrativos que estimulem o comprometimento das pessoas no desenvolvimento das atividades 

cotidianas;  

-Implantação de um sistema integrado de informações, envolvendo todas as atividades acadêmicas e administrativas em todos os campi da UFRRJ;  

-Fortalecimento do papel estratégico da área técnica de tecnologia da informação e comunicação (TIC), com seu comprometimento nas políticas de 

modernização administrativa e acadêmica; 

Estrutura da Gestão da UFRRJ 

De acordo com o Estatuto e o Regimento da UFRRJ, a instituição conta com um Conselho Universitário (CONSU), órgão supremo de 

consulta de deliberação coletiva para assuntos acadêmicos, administrativos e disciplinares (Art.16 do Estatuto), que dentre suas competências, além 

de exercer a jurisdição superior da universidade (Art.17, item VII), aprova o Relatório de Gestão (item XII), avalia propostas sobre os convênios, 

ajustes, acordos, etc. (item XIX), aprecia recursos e apura atos de responsabilidade do Reitor (itens XXIII e XXIV).  
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O Conselho de Curadores é, conforme Art. 19 do Estatuto, o órgão superior de controle e fiscalização econômico-financeira da universidade.  

A Auditoria Interna (Art.122 do Regimento Interno) é vinculada ao CONSU e atua na promoção da defesa do patrimônio público, 

acompanhando a execução dos atos administrativos e indicando, em caráter opinativo, preventiva ou corretivamente, ações a serem desempenhadas, 

com vistas ao atendimento da legislação.   

A UFRRJ conta, ainda, com um Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC), uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

uma Comissão Permanente de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, que desenvolve, conforme Art.144, do Regimento, atividades de avaliação e 

acompanhamento, que contemplam a análise global e integrada do conjunto das divisões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, 

finalidades e responsabilidades sociais da instituição.    

 

Ações de Desenvolvimento Institucional e Capacitação da UFRRJ em 2014 segundo o Relatório de Gestão da UFRRJ (2014) 

 ATIVIDADES PLANEJADAS  ATIVIDADES REALIZADAS  

1.1.Fórum dos Auditores Internos das Instituições 
Federais vinculadas ao Ministério da Educação – 
FONAI-MEC (1º e 2º semestres)-carga horária 
prevista:80h  

Realizado no período de 14 a 16 de maio de 2014 – 
40º FONAITEC e 24 a 28 de novembro de 2014 – 41º 
FONAITEC  

1.2.Curso Siafi (Gerencial)-carga horária prevista:48h  Realizado no período de 25/09/2014 a 26/09/204 – 
carga horária: 16 horas  

1.3.Curso  de  Auditoria  e 
 Controles  Internos  
Governamentais-carga horária prevista:40h  

Realizado no período de 06/10/2014 a 17/11/2014 – 
carga horária: 40 horas  

1.4.Curso de Atualização em Legislação de Pessoal  
Civil – carga horária prevista: 40h  

Realizado no período de 18/02/2014 a 17/03/2014 – 
carga horária: 30 horas  

1.5.Participações em cursos oferecidos pela UFRRJ  Curso de Gerenciamento de Projetos- carga horária: 
40h  
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1.6.Participações  em  cursos  oferecidos 
 pela  
Controladoria Geral da União – CGU  

O Curso de Auditoria e Controles Internos 
Governamentais, citado no item 3 foi oferecido pela  
ESAF em parceria com a Controladoria Geral da 
União  

  

ATIVIDADES PLANEJADAS  DESAFIOS 

1.1.Curso  Siafi  (operacional)-carga 
 horária prevista:48h  

O curso foi solicitado à Coordenação de 
Desenvolvimento de Pessoas (CODEP), através do 
Memorando 125/2013/AUDIN, de 27/11/2013, porém 
o mesmo não foi ofertado no decorrer do ano.  

1.2.Curso Siape-carga horária prevista:48h  O curso foi solicitado à Coordenação de 
Desenvolvimento de Pessoas (CODEP), através do 
Memorando 125/2013/AUDIN, de 27/11/2013, porém 
o mesmo não foi ofertado no decorrer do ano.  

1.3.Curso de Atualização sobre Gestão do Patrimônio  

Imobiliário-carga horária prevista:80h  

O curso foi solicitado à Coordenação de 
Desenvolvimento de Pessoas (CODEP), através do 
Memorando 125/2013/AUDIN, de 27/11/2013, porém 
o mesmo não foi ofertado no decorrer do ano.  

1.4.Curso SIASG/COMPRASNET-carga  horária 
prevista:48h  

O curso foi solicitado à Coordenação de 
Desenvolvimento de Pessoas (CODEP), através do 
Memorando 125/2013/AUDIN, de 27/11/2013, porém 
o mesmo não foi ofertado no decorrer do ano.  

 
 ATIVIDADES NÃO PLANEJADAS  ATIVIDADES REALIZADAS  

1.1.Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos  
Administrativos   

Realizado no período de 13/05/2014 a 09/06/2014 – 
carga horária: 30 horas  

1.2.Curso de Legislação Aplicada à Logística de  
Suprimentos  

Realizado no período de 15/07/2014 a 11/08/2014 – 
carta horária: 30 horas  

1.3.Curso de Direitos Humanos e objetivos de  
Desenvolvimento do Milênio  

Realizado com carga horária de 20 horas  

1.4.Curso de Gestão de Projetos  Realizado com carga horária de 24 horas  
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1.5.ASP – Ciclo de Gestão do Investimento Público  Realizado com carga horária de 12 horas  
1.6.XI Semana de Administração Orçamentária,  
Financeira e de Contratações Públicas  

Realizado com carta horária de 16h  

  

Ações de fortalecimento da Gestão segundo o Relatório  de Gestão da UFRRJ (2014) 

 ATIVIDADES PLANEJADAS  ATIVIDADES REALIZADAS  

2.1.1.Elaboração do Manual da Auditoria Interna da  
UFRRJ  

O Manual de Auditoria Interna foi aprovado na 4ª 
Reunião Extraordinária da AUDIN e encaminhado 
para a Chefia de Gabinete através dos Memorandos 
059 e 060/2014, de 07/07/2014  

2.1.2.Divulgação por parte da Alta Administração dos 
normativos internos que tratem da permissão do 
acesso dos servidores da AUDIN aos diversos 
registros e informações no âmbito da universidade, do 
fornecimento de informações e documentos 
necessários à realização dos trabalhos da Audin, e da 
proibição da participação destes servidores na gestão 
da universidade, conforme ocorrência 2.3., referente a 
OS 201211373 – nº constatação 500 – recomendação 
nº 501 da Nota Técnica nº  
2081/2013/NAC/GAB/CGU-Regional/RJ,  de  
16/09/2013  
 
 
 
 
 

 
 
 

A divulgação foi feita através do Memorando-Circular 
nº 041/13-GR, de 06/12/2013, assinado pelo 
Vicereitor da Universidade.  
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 ATIVIDADES PLANEJADAS  DESAFIOS 

2.1.1.Aprovação e implementação do Regimento  
Interno da Auditoria Interna  

O documento estava sendo analisado pelo Conselho 
Universitário da Universidade, através do Processo nº 
23083.002848/2011-67. Atualmente o Regimento 
Interno da Auditoria consta do processo nº 
23083.004410/2014-66, tendo em vista que os autos 
do processo anterior não foram localizados.  

2.1.2.Atualização  dos  formulários 
 de  Checklist atualmente utilizados  

A atividade não foi realizada.  

 
 

Aquisição de Metodologias e Softwares na UFRRJ-  Segundo   o Relatório  de Gestão da UFRRJ (2014): 

ATIVIDADE PLANEJADA  DESAFIOS 

2.2.1.Utilização de Software nas atividades da  
Auditoria Interna, com a implantação do INTEGRA –  
Sistema Integrado de Auditoria Interna junto ao Fundo 
Nacional de Educação – FNDE, cujo projeto está 
sendo testado em Unidades Piloto, designadas pela 
Associação Nacional dos Servidores Integrantes das  
Auditorias Internas do Ministério da Educação – 
FONAI-MEC, a saber: Colégio Pedro II – RJ; 
Fundação Universidade Federal do Rio de Janeiro – 
UNIRIO; Universidade Federal do Mato Grosso; 
Universidade Federal de Campina Grande, Instituto  
Federal de Pernambuco e Instituto Federal do Norte 
de Minas  

O software não está sendo utilizado pois ainda não foi 
disponibilizado.  
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Redesenho Organizacional  - Segundo   o Relatório  de Gestão da UFRRJ (2014) 

ATIVIDADE PLANEJADA  DESAFIOS 

2.3.1.Implantação da estrutura organizacional prevista 
no Capítulo IV do Regimento da Auditoria Interna  
(em fase de análise nos Conselhos Superiores)  

Ainda não foi possível introduzir a estrutura 
organizacional planejada, prevista no capítulo IV do 
Regimento da Auditoria Interna, tendo em vista que, 
conforme já mencionado, o mesmo ainda não foi 
aprovado, estado em fase de análise nos Conselhos 
Superiores, através do Processo 
23083.004410/201466.  

  

Outras ações de fortalecimento institucional na UFRRJ - Segundo   o Relatório  de Gestão da UFRRJ (2014) 

ATIVIDADES PLANEJADAS  ATIVIDADES REALIZADAS  
2.4.1.Realização de palestras nos campus de 
Seropédica, Nova Iguaçu e Campos dos Goytacazes 
acerca das atribuições e atividades da Auditoria 
Interna da UFRRJ, com o objetivo de que todos os 
servidores (docentes e técnicos administrativos), bem 
como os discentes tomem conhecimento do papel da  
Auditora Interna no contexto da Universidade  

- Realização de palestra da Auditoria Interna 
no Conselho Universitário acerca das atribuições e 
atividades da Auditoria Interna, especialmente no 
tocante ao PAINT e RAINT no dia 27/08/2014; - 
Realização de Oficina sobre suprimento de fundos – 
legislação no dia 29/09/2014;  

- Realização de Oficina sobre sistema do 
cartão de pagamento no dia 02/10/2014;  

- Realização se oficina sobre suprimento de 
fundos (Cartão de Pagamento do Governo Federal) no 
dia 10/10/2014.  
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AÇÕES REFERENTES ÀS AUDITORIAS  NA UFRRJ- - Segundo   o Relatório   de Gestão da 
UFRRJ (2014): 

 

ATIVIDADES PLANEJADAS  ATIVIDADES REALIZADAS  

3.1.Ação 01 – Acompanhamento da consistência das 
metas físicas e financeiras definidas, confrontando as 
planejadas com as executadas  

- Parecer  002/2014,  de 
 01/04/2014  –  

Acompanhamento da consistência das metas físicas e 
financeiras e demais dados apresentados no Relatório 
de Gestão 2013;  

- Relatório de Auditoria Interna nº 005/2014 de  
 09/07/2014 – Auditoria na área Operacional –  

Verificar se o planejamento das áreas operacional e de 
gestão está sendo executado, confrontando com o 
Relatório de Gestão e o Plano de Desenvolvimento 
Institucional.  

3.2.Ação 02 – Análise das receitas próprias da 
UFRRJ, oriundas de Próprios Nacionais Residências  
(PNR) e concessões de espaço  

- Relatório de Auditoria Interna nº 006/2014 de 
31/07/2014 – Auditoria na Área Financeira e  
Orçamentária – Espaços Concedidos  

3.3.Ação 03 – Verificação da existência física e 
conservação dos bens imóveis e frota de veículos 
constantes nos relatórios de inventários e respectivos 
registros  

- Nota de Auditoria nº 003/2014, de 
26/05/2014 sobre bens móveis – veículos;  

- Nota de Auditoria nº 004/2014, de 
26/05/2014 sobre bens móveis – veículos;  

- Relatório de Auditoria nº 008/2014 de 
06/10/2014 – auditoria de Gestão de Controle 
Patrimonial  

- Relatório de Auditoria Interna nº 10/2014 de 
03/12/2014 – Análise da situação dos bens imóveis 
sob a responsabilidade da Universidade.  
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3.4.Ação 04 – Requisição de processos referentes à 
contratação de bens e serviços para análise da 
regularidade dos processos quanto às modalidades de 
licitação, inexigibilidade e dispensa; dando ênfase 
para Fundações de Apoio e outras Entidades Privadas 
sem fins lucrativos  

- Relatório de Auditoria nº 013/2014 de 26/12/2014 –  
Auditoria na área de suprimento de bens e serviços  

3.5.Ação 05 – Análise dos processos Administrativos 
Disciplinares e de Sindicância instaurados no âmbito 
da Universidade  

- Relatório de Auditoria Interna nº 009/2014 de  
01/12/2014 – Acompanhamento dos Processos de  
Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares 
(PAD)  

3.6.Ação 06 – Acompanhamento quanto ao 
atendimento da determinações dos órgãos de Controle 
Externo; Atendimento das deliberações do Órgão de 
Controle Interno  

- Relatório de Auditoria Interna nº 003/2014, de 
06/05/2014 – Acompanhamento quanto ao 
atendimento das determinações dos órgãos de controle 
externo, atendimento das deliberações do órgão de 
controle interno (Ação 06), Elaboração do RAINT  
2013 (Ação 07) e Atividades Administrativas da 
AUDIN, Assessoramento e Orientações (Ação 09)  
- Relatório de Auditoria Interna nº 014/2014 de  
26/12/2014 – Auditoria na área de gestão  
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3.7.Ação 07 – Elaboração e entrega do RAINT/2013 e 
da versão definitiva do PAINT/2014  

- Relatório de Auditoria Interna nº 003/2014, de 
06/05/2014 – Acompanhamento quanto ao 
atendimento das determinações dos órgãos de controle 
externo, atendimento das deliberações do órgão de 
controle interno (Ação 06), Elaboração do RAINT  
2013 (Ação 07) e Atividades Administrativas da 
AUDIN, Assessoramento e Orientações (Ação 09)  
- Em 27/01/2014, através dos Memorandos 
007/2014/AUDIN e 008/2014/AUDIN, foram 
encaminhadas à Chefia de Gabinete da Reitoria, 
cópias impressas do Plano Anual de Atividades de 
Auditoria Interna (PAINT/2014), bem como do 
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 
(RAINT/2013), com a solicitação de encaminhamento 
de cópias dos mesmos para a Divisão da 
Controladoria Geral da União no Rio de Janeiro.   

3.8.Ação 08 – Elaboração e entrega do PAINT/2015  A proposta do Plano Anual de Atividades da 
Auditoria  
Interna foi encaminhada para a Controladoria Geral da 
União em 03/10/2014. Em 11/11/2014 a Controladoria  
Geral da União, através do Relatório de Auditoria nº 
201411609 opinou que a versão preliminar do PAINT 
2015, submetida ao referida órgão, estava de acordo 
com a legislação pertinente. O Conselho Universitário 
da Universidade Federal Rural do /rio de Janeiro, 
aprovou o PAINT/2015, em decisão tomada em sua 
308ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de dezembro 
de 2014.  
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3.9.Ação 09 – Atividades administrativas da Audin, 
assessoramento e orientações  

- Nota de Auditoria nº 001/2014, de 
14/02/2014 – Manifestação acerca dos 
esclarecimentos prestados pela Diretoria do 
Departamento de Materiais e Serviços Auxiliares – 
DMSA, em 20/01/2014 sobre o  
Relatório de Auditoria Interna nº 009/2013;  
- Nota de Auditoria nº 002/2014, de 
14/03/2014 – Avaliação das informações prestadas 
através do  
Memorando 34/2014 – DMSA / PROAF, de  
25/02/2014, acerca da estrutura e funcionamento do  
Departamento de Materiais e Serviços Auxiliares; - 
Nota de Auditoria nº 003/2014, de 26/05/2014 sobre 
bens móveis – veículos;  

- Nota de Auditoria nº 005/2014, de 
19/08/2014 sobre processo 23083.014297/2010-01;  
Parecer 001/2014, de 27/02/2014 – análise de 
processo, atendendo ao pedido da Chefia de Gabinete 
da Reitoria, no tocante ao valor do produto: avental 
descartável;  

- Relatório de Auditoria Interna nº 001/2014 de  
10/02/2014  –  Reunião  com  a 
 Direção  do  
Departamento de Materiais e Serviços Auxiliares – 
UFRRJ;  

- Relatório de Auditoria Interna nº 003/2014, 
de 06/05/2014 – Acompanhamento quanto ao 
atendimento das determinações dos órgãos de controle 
externo, atendimento das deliberações do órgão de 
controle interno (Ação 06), Elaboração do RAINT 
2013 (Ação 07) e Atividades Administrativas da 
AUDIN, Assessoramento e Orientações (Ação 09)  
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- Relatório de Auditoria Interna nº 004/2014, 
de  
20/06/2014 – Ação de desenvolvimento Institucional e 
Capacitação – Subitem 8.1 do PAINT 2014 – 
Participação no 40º FONAITEC;  

- Relatório de Auditoria Interna nº 007/2014 
de05/08/2014 – Avaliação da estrutura e da atuação da 
Unidade de Auditoria Interna da UFRRJ. Reunião 
realizada entre os membros da auditoria e o analista 
do Tribunal de Contas da União;  

- Relatório de Auditoria nº 012/2014 de 
17/12/2014 – Elaboração e entrega do PAINT/2015 e 
atividades administrativas da AUDIN, 
Assessoramento e orientações.  

3.10.Ação 10 – Avaliação do processo de admissão de 
servidores (docentes e técnicos administrativos)  

- Relatório de Auditoria Interna nº 011/2014, de 
17/12/2014 – Avaliação do processo de admissão de 
servidores (docentes e técnicos administrativos)  

* Fonte: Relatório de Gestão da UFRRJ/Setor de Auditoria da UFRRJ (2014) 

 

 Trabalhos mais relevantes desenvolvidos na UFRRJ:  Segundo   o Relatório  de Gestão da UFRRJ (2014)  

e percepção dos atores institucionais : 

 
 Todos os trabalhos previstos no Plano Anual de Atividades  realizados foram considerados de relevância visto que abrangem as áreas 
orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, de pessoal e suprimento de bens e serviços.   

Há de se destacar as palestras, fóruns e oficinas realizadas no decorrer do ano de 2014, as quais propiciaram aos participantes a oportunidade de 
maior conhecimento da legislação e sua aplicação em suas rotinas.   
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 Principais constatações observadas a partir do Relatório de Gestão  da UFRRJ (2014):   
 

-  Com relação aos Espaços Concedidos:  

1. Necessidade de aprimoramento do controle existente para monitoramento dos pagamentos;  

2. Avaliação e monitoramento de forma mais efetiva da manutenção dos espaços e dos itens tidos como obrigações das empresas vencedoras 
das licitações.   

- Com relação ao Controle da Gestão de Patrimônio – Setor de Transporte:  

-.Orientação prévia de procedimento para controle efetivo dos veículos, acompanhamento da legislação pertinente, adoção de planejamento de 

forma que sejam atualizadas as planilhas de controle e de medidas de conscientização e de cobrança da apresentação de todas as apurações 

essenciais que evidenciem os procedimentos utilizados nas atividades cotidianas.   

 

     - Com relação aos Processos de Sindicância e Administrativos Disciplinares:  

1. Necessidade de comissões permanentes de forma que os Processos tenham uniformidades/padrão em toda sua instrução, em cumprimento à 

legislação vigente, devendo constar em cada comissão pelo menos 1 (um) dos membros da área de Direito, capacitandoos sempre de acordo 

com as oportunidades;  

2. Demora na constituição de comissões, dificultando a apuração dos fatos ocorridos, sendo necessária a imediata constituição das Comissões 

de Sindicância e/ou Processos Administrativos Disciplinares.   

-  Com relação ao Patrimônio Imobiliário:  

 A necessidade de realização de diagnósticos periódicos sobre a situação em que se encontram os imóveis tanto por parte da Prefeitura 

Universitária quanto por parte da Divisão de Patrimônio, devendo a Administração Superior da Instituição, inserir nos seus controles a 
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determinação do setor responsável para a sua implementação. e) Com relação a Gestão de Pessoas:  1.Que o SISAC seja atualizado dentro do 

prazo legal a fim que se  evitem as sanções previstas na Lei 8.443/92;  2.Que os docentes com dedicação exclusiva atuem na eventualidade de 

haver necessidade de possíveis licenças e/ou afastamentos, visto que o aparente excesso de contratações de temporários onera o erário indo de 

encontro ao princípio da economicidade; 3.Que as justificativas para a contratação de professor substituto (em caráter temporário) sejam parte 

integrante dos processos visto que das análises realizadas, oito (08) não atendiam a este critério.  

- Com relação a área de Suprimento de bens e serviços;  

Necessidade de alocação de servidores efetivos no Departamento de Materiais e Serviços Auxiliares, tendo em vista as peculiaridades que 

envolvem as tarefas desempenhadas; 

 - Com relação ao Controle da Gestão: 

-.A adoção de uma rotina para o envio de cópia de todos os documentos recebidos dos órgãos de controle e suas respectivas respostas para a 

Auditoria Interna, tendo em vista a dificuldade encontrada para a obtenção dos referidos dados.     

        -Providências adotadas pela gestão da Universidade:  
A Auditoria Interna encaminha os seus Relatórios, Pareceres e Notas de Auditoria para os setores auditados, solicitando que os mesmos 

realizem uma avaliação crítica sobre as constatações e recomendações apontadas, dizendo se concordam, não concordam ou concordam 

parcialmente e que, no caso de concordância, é necessário que o Setor encaminhe documento para a Auditoria onde estejam expressos a forma 

e o prazo em que serão implementadas as recomendações. Na hipótese de não concordância ou concordância parcial, solicitamos que o /setor 

exponha os motivos, os quais deverão ser baseados em legislação que os ampare.  

 Transcorrido o prazo, sem manifestação, o Relatório e/ou Parecer e/ou Nota de Auditoria é encaminhado para a Reitoria e Controladoria 

Geral da União. Em paralelo foi adotada uma planilha de acompanhamento para controle das recomendações emitidas pela Auditoria.  
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 Eventuais redesenhos feitos recentemente na estrutura organizacional da unidade de auditoria, inclusive reposicionamento na 
estrutura da unidade jurisdicionada, demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes: 

 

 A Auditoria Interna da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro foi implantada em dezembro de 2006, tendo sido designado através da 

Portaria nº 983/GR, de 01 dezembro de 2006, para atuar como Auditor Interno, o servidor Duclério José do Vale - Administrador.  

 Em conformidade com a Deliberação nº 16, de 16 de dezembro de 1991 do Conselho Universitário da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro (CONSU), a Auditoria Interna era um Setor vinculado diretamente à Reitoria com o objetivo de assessoramento direto ao Reitor e demais 

Órgãos componentes da Administração.   

 Após as modificações introduzidas nos Estatuto e Regimento Geral reformados, aprovados através da Deliberação 015 do Conselho 

Universitário, de 23/03/2012, a Auditoria Interna está vinculada ao CONSU, conforme artigo 122 do referido Regimento, com a atribuição de atuar 

na promoção da defesa do patrimônio público, acompanhando a execução dos atos administrativos e indicando, em caráter opinativo, preventiva ou 

corretivamente, ações a serem desempenhadas com vistas ao atendimento da legislação, sujeitando-se à orientação normativa e à supervisão técnica 

do Órgão Central e dos Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, representado no Estado do Rio de Janeiro pela 

Controladoria Geral da União/RJ. 

 

Ação 20RJ – Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação 

Básica - Ação criada pelo Ministério da Educação objetivando o incentivo e a promoção da capacitação de professores, profissionais, funcionários e 

gestores para a educação básica, inclusive na implementação de política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, bem como pela 

contribuição para o desenvolvimento de estudos e pesquisas voltados para a melhoria da formação. Ressalta-se que, a execução da meta prevista não 

foi possível dada à recusa pela Secretaria de Educação Básica em alguns cursos ofertados. Quanto à execução físico-financeira da ação, conclui-se 
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que foram realizados 27,82 % da meta física prevista para o exercício de 2014, ou seja, foram 395 pessoas beneficiadas. Para tanto, foram 

executados 2,72% (R$ 29.315,36) dos recursos empenhados na ação, enquanto do total inscrito em Restos a Pagar Não processados – Exercícios 

Anteriores foram executados 97,37% (R$ 301.867,70).  

Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Ação voltada à capacitação de 

servidores, bem como custeio de eventos, pagamento de passagens e diárias, taxas de inscrições em cursos, seminários e congressos. A promoção da 

qualificação e requalificação visa a melhoria dos processos de trabalho e a elevação do crescimento profissional, bem como dos serviços prestados à 

comunidade acadêmica e à sociedade. Cabe ressaltar que as atividades das quais participam estes servidores estão de acordo às por estes 

desenvolvidas nas atribuições dos seus cargos, após mapeadas as necessidades dos diversos setores da Universidade. Quanto à execução físico-

financeira, foram computadas 380 capacitações de servidores, para tanto foram executados 85,06% (R$ 242.623,81) dos recursos empenhados na 

ação, enquanto do tal inscritos em Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores foram executados 43,90% (R$ 11.405,03).  

- Professor Equivalente  

 É o numero de professores em exercício efetivo no ensino superior (graduação, pós-graduação stricto sensu e residência médica), inclusive 

ocupantes de funções gratificadas e cargos comissionados, acrescido dos professores substitutos e visitantes, excluindo aqueles professores afastados 

para capacitação e mandato eletivo ou cedidos para outros órgãos e/ou entidades da administração pública em 31/12 do exercício. Os professores que 

atuam exclusivamente no ensino médio são contabilizados como técnicos administrativos. São dados os pesos 0,5 para os professores em regime de 

20 horas semanais e 1,0 para os professores em regime de 40 horas semanais ou em dedicação exclusiva. Os quadros a seguir reproduzidos buscam 

exemplificar a determinação do valor numérico correspondente do Professor Equivalente.   
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Total de Docentes para o Cálculo do Professor Equivalente  -  Segundo   o Relatório  

de Gestão da UFRRJ (2014): 

 
Categoria  Total  
(+) Total de docentes do ensino superior (efetivos e substitutos)  1190  
(+) Total de docentes do ensino médio (efetivos e substitutos)  66  
Total   1256  
(-) Docentes em capacitação (afastamento integral)   37  
(-) Docente cedido para outro órgão  -  
(-) Docentes do ensino médio (efetivos e substitutos - contabilizados como técnico-
administrativos)  

66  

Total  1.153  
Fonte: Relatório de   Gestão - Pró-Reitoria de Assuntos Administrativos/Departamento de Pessoal/UFRRJ  
 
 
 
 
Professores Equivalentes (PE)  

Regime de Trabalho  Peso  Total  PE  
20 horas/semana   0,50  95  46,00  
40 horas/semana   1,00  24  24,00  
Dedicação Exclusiva   1,00  1.037  1.037,00  
Total    1.153  1.107,00  

PE =1.107    
Fonte: Relatório de Gestão -Coordenadoria de Planejamento da UFRRJ (2014) 
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 Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)  
 Qualificação  Peso   Total  IQCD  
Doutores 
(D)  

 5  863  4.315  

Mestres (M)   3  246  738  
Especialistas 
(E)  

 2  20  40  

Graduados 
(G)  

 1  24  24  

 Total   1.153  5.117  

 IQCD = 4,44    
Fonte: Relatório de Gestão -Coordenadoria de Planejamento –UFRRJ (2014) 

 
 Para calcular o índice de qualificação do corpo docente, é aplicado ao número de professores (professores em exercício efetivo + substitutos 
+ visitantes - professores afastados para capacitação ou cedidos para outros órgãos e/ou entidades da administração pública em 31/12 do exercício), a 
seguinte ponderação, sem considerar o regime de trabalho (20 h ou 40 h semanais):   IQCD=(5D +3M+2E+G) / D+M+E+G  

  

- Funcionário Equivalente - Segundo   o Relatório  de Gestão da UFRRJ (2014): 

  É o número de professores que atuam exclusivamente no ensino médio e/ou fundamental, acrescido do numero de servidores técnico-

administrativos vinculados à Universidade, excluindo aqueles vinculados exclusivamente a hospitais universitários e maternidade, mais os 

contratados sob a forma de serviços terceirizados (limpeza, vigilância, etc.), contabilizados em postos de trabalho de 8 horas diárias ou de 6 horas, 

em caso de exigência legal, excluídos postos de trabalho nos hospitais universitários e maternidade. O servidor de tempo integral (40 horas/semana) 

tem peso 1,0  convertendo-se proporcionalmente os que se enquadrem em outros regimes de trabalho: peso 0,75 para 30 horas/semana e 0,5 para 20 

horas/semana.  
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Técnicos Administrativos Equivalentes  - Segundo   o Relatório  de Gestão da UFRRJ (2014): 

 

Categoria  Total  
(+) Técnicos administrativos do ensino superior  1.200  
(+) Técnicos administrativos do ensino médio  30  
Total  1.230  
(+) Docentes do ensino médio (efetivos e substitutos)  66  
(+) Pessoal contratado sob a forma de serviço terceirizado  799  
(-) Pessoal cedido ou afastado para outros órgãos  09  
Total    

Fonte: Relatório de Gestão da UFRRJ - Pró-Reitoria de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional (2014) 

  

 

Funcionários Equivalentes (FE)  

Regime de Trabalho  Peso  Total  FE  

20 horas/semana   0,50  08  4,00  
30 horas/semana   0,75  19  14,25  
40 horas/semana   1,00  2.059  2.059,00  
Total   2.086  2.077,25  

FE=  2.077,25    
Fonte: Relatório de Gestão –UFRRJ (2014)- Pró-Reitoria de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional  
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Indicador de Docentes em Qualificação (IDQ)  -  Segundo   o Relatório  de Gestão da UFRRJ (2014): 

 

Ano  Total de Docentes   Docentes em Qualificação (*)  IDQ (%)  

2014  1.100  123  11,18  
2013  1.011  102  9,91  
2012  1.041  110  10,57  
2011  1.022  100  9,78  
2010  975  75  7,69  

     
    Fonte: Pró-Reitoria de Assuntos Administrativos/Departamento de Pessoal e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/ PICDT –Relatório de Gestão da  UFRRJ 2014 
    IDQ = (Docentes em Qualificação/Total de Docentes)100  

(*) Total de docentes efetivos do ensino superior em qualificação (afastamento parcial).  

 

Dimensão: Sustentabilidade Financeira 

         A CPA no presente relatório não vai efetuar a avaliação desta dimensão que está sendo feita pelos conselho de Curadores, setores competentes 

e Conselho Universitário da UFRRJ, através da análise do Relatório de Gestão apresentado ao Tribunal de Contas da União como prestação de 

contas anual a que esta Unidade está submetida nos termos do  Art. 70 da Constituição Federal de 1988. Elaborado  de acordo com as disposições da 

Instrução Normativa TCU nº 63/2010, Instrução Normativa TCU nº 72/2013, da Decisão Normativa TCU  nº 127/2013, e das Portarias CGU nº 

133/2013 e TCU nº 90/2014. Pela normativa dos setores competentes do Governo Federal, o referido relatório deverá ser entregue ao TCU até 

30/04/15, encontrando-se na presente data, em fase de discurssão e avaliação pelas instâncias legais competentes da UFRRJ. Portanto, neste primeiro 

relatório, parcial, a CPA não tem condições técnicas e nem tempo hábil para efetuar a análise deste indicador no ano de 2014. Entretanto, destaca-se 

que uma vez aprovado e protocolado ao TCU todas as informações institucionais relacionadas a esta dimensão estarão incorporadas no relatório de 

gestão e de prestação de contas da UFRRJ. 
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Eixo 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA DA UFRRJ; 
 

             Esse relatório sobre a Infraestrutura da UFRRJ foi construído a partir de dados apresentados pelo Relatório de Gestão  da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro, pelos relatórios de avaliação externa (reconhecimento e renovação de reconhecimento) dos cursos em 2014 

(INEP/MEC), bem como através das informações enviadas pelos institutos que integram esta instituição. O relatório está concentrado na exposição 

das metas traçadas para o ano de 2014 e na observação dos seus resultados, com vistas a identificar os impedimentos dos itens não realizados e 

alternativas para suas resoluções. 

 

Unidades Acadêmicas – Institutos: 

� Agronomia 

� Biologia 

� Ciências Exatas 

� Ciências Humanas e Sociais 

� Ciências Sociais e Aplicadas 

� Educação 

� Florestas 

� Multidisciplinar 

� Tecnologia 

� Três Rios 

� Veterinária 

� Zootecnia 
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 PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS  

 

            Este item indicado no Relatório de Gestão da UFRRJ (2014) incorpora as metas estabelecidas pelas diversas instâncias da Universidade, 

especialmente aquelas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), metas que oferecem um ponto de partida elementar para se 

ter a devida dimensão do trabalho desempenhado nesses últimos dois anos. Neste item consta, ainda, a indicação do conjunto de princípios que estão 

presentes no capítulo III, Art.5º do Estatuto da UFRRJ, aprovado pelo (CONSU-UFRRJ) em 23 de março de 2012, traduzindo os principais 

elementos norteadores das atividades desenvolvidas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

             Dos princípios fundamentados no Estatuto da UFRRJ emanaram objetivos específicos direcionados a nortear a condução do processo e 

viabilizar sua concretização. Facilitadores ao alcance dos resultados, permitem a verificação crítica dos procedimentos e ausências de intervenção, 

por isso, as metas estabelecidas no Relatório de Gestão se constituem em referências primordiais à avaliação do processo:   

Ao promover o seu desenvolvimento visando à sua inserção nos cenários nacional e internacional, a UFRRJ mantém o 
caráter de universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada, contribuindo para o desenvolvimento 
científico, tecnológico, artístico e cultural do País e para a formulação das políticas públicas e sociais, visando à formação de 
profissionais-cidadãos com autonomia para o aprendizado contínuo, socialmente referenciado para o mundo do trabalho e 
capazes de atuar na construção da justiça social e da democracia, com os seguintes objetivos específicos: 

. Gerar e propagar conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais; 

. Formar, diplomar e propiciar a formação inicial e continuada nas diferentes áreas de conhecimento, visando ao exercício de 
atividades profissionais e à participação no desenvolvimento da sociedade; 

. Estimular o desenvolvimento da ciência, a criação e o pensamento crítico e reflexivo; 

. Contribuir para o processo de desenvolvimento regional e nacional, realizando o estudo sistemático de seus problemas e a 
formação de quadros científicos e técnicos ao nível de suas necessidades; 

. Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à socialização das conquistas e benefícios, resultantes da 
criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição; 
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. Promover a educação presencial, à distância ou em qualquer outra modalidade, desde que aprovadas nas instâncias 
competentes; 

. Educar para a promoção do desenvolvimento socioambiental; 

. Cultivar os princípios éticos na consecução de seus objetivos; 

. Manter amplo e diversificado intercâmbio de conhecimentos com a sociedade; 

. Promover o apoio ao ensino público em todos os seus preceitos e prerrogativas. 

(UFRRJ – Relatório de Gestão 2014, p. 18). 
 

          É a partir dessas referências, mediadas com as diversas instâncias da atividade acadêmicas, que a avaliação sobre a infraestrutura da 

universidade é conduzida, procurando destacar metas e apresentar na sequência os resultados obtidos nesse percurso. 

 

 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD): 
 

            Oferta de cursos: A UFRRJ incorporou o Programa de Restruturação e Expansão da UFRRJ (PRE-UFRRJ), como resposta ao programa 

REUNI, resultou na criação de dois novos campus, campus avançado em Campus de Goytacazes, ampliação do número de vagas e criação de cursos 

da graduação, com a seguinte disposição: 

            Ampliação dos Programas de Pós-Graduação: Os gestores observam que anteriormente ao REUNI, dos 56 cursos oferecidos pela UFRRJ, 

41 encontram-se no campus de Seropédica, 11 no campus Nova Iguaçu e 04 no campus Três Rios e uma turma de Licenciatura em Pedagogia 

(PARFOR). Através de consórcio CEDERJ, oferece ensino a distância para os cursos de Administração e Turismo. A ampliação também atingiu os 

programas de pós-graduação, que teve ampliada consideravelmente a oferta dos cursos de mestrado e doutorado. Além dos cinquenta e seis cursos 

oferecidos, A UFRRJ também passou a atender a demanda do meio Rural com a criação do curso de Licenciatura Educação do Campo, somando 

assim um total de 58 cursos de graduação.     



 

 
122

 
     Quadro 1: Estrutura dos Cursos de Graduação/ UFRRJ 
     Ano: 2014 
 
 

Ano  Vagas de 
Acesso 

Número 
de 
Cursos  

Estudantes 
Matriculados 

 Docentes 
Efetivos 

Docentes 
Temporários 

Técnicos-
Administrativos 

2004     1.640       22       7.140        476       107     1.089 

2014     3.880       58     16.330     1.100         90     1.230 
    

       Fonte: UFRRJ – Relatório de Gestão 2014, p. 16. 

 
 

            Atenção à estrutura física: o empenho da atual gestão nestes dois anos de atuação se direcionou a dinamizar os mecanismos de controle 

interno, conforme sugestão externa de avaliação, tanto no que se refere ao atendimento da manutenção e necessidade de abertura de novos cursos, 

como atenção à ampliação da sua estrutura física, excepcionalmente àquelas voltadas para abrigar a criação de novos programas de pós-graduação 

stricto sensu, com a abertura de licitações para concretização desse propósito.  
 

Metas para o Ensino de Graduação 

- Criar uma política de implantação da pedagogia da alternância; 

- Realizar, semestralmente, levantamento socioeconômico dos ingressantes pelo regime de cotas; 

- Realizar estudos para detectar causas de evasão; 

- Implantar programas de apoio psico-pedagógico e de orientação acadêmica, envolvendo as Pró-Reitoria de Graduação, 
Assuntos Estudantis e Coordenações dos cursos de graduação; 

- Estimular a mobilidade acadêmica, nacional e internacionalmente; 

- Implantar metodologias de ensino-aprendizagem utilizando as tecnologias de informação e comunicação, associadas com 
programas de tutoria nas disciplinas; 
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- Atender demandas político-pedagógicas geradas a partir de processos tais como auto-avaliação e de relatórios de avaliação 
externa dos cursos. 

(UFRRJ – Relatório de Gestão 2014, p.59) 
 

            Meta realizada: Dentre as metas propostas ao Ensino de Graduação foram contempladas a implantação da Pedagogia da Alternância, com 

a criação do DECAMPD e o curso Licenciatura em Educação do Campo, ainda enfrentando algumas dificuldades relativas a estrutura física, mas 

plenamente constituído e em funcionamento. 

           Levantamento socioeconômico:  Está em andamento, porém não plenamente satisfatório, levantamento socioeconômico dos ingressantes 

pelo regime de cotas, o mapeamento das causas da evasão dos estudantes e a implantação do programa de apoio psico-pedagógico e orientação 

acadêmica. Com o apoio de Programas Externos, como o PET, Ciências sem Fronteiras e Parcerias internacionais, foi possível impulsionar a 

mobilidade acadêmica, alguns avanços no que diz respeito à utilização de tecnologias da informação e construção de processos de auto-

avaliação. 

            EaD: A universidade conta, também, com a oferta de EaD, porém permanece ainda  com  estrutura não plenamente desenvolvida para 

atender a demanda de professores. É cada vez mais difícil encontrar profissionais atentos as questões contemporâneas. No que diz respeito à 

promoção  do ensino a distância, ainda ocorre pouca oferta  de cursos, falta de estrutura para o funcionamento adequado das atividades,  e as 

alternativas estreitas, posto que, é preciso dinamizar informações e viabilizar o alcance de resultados. 

            Para potencializar a oferta dos cursos de graduação e tornar ainda mais enriquecedora a formação dos estudantes, A Pró-Reitoria de 

Graduação conta com Programas, que vem contribuindo significativamente para o estudante se manter vinculado à universidade, questão tratada a 

seguir. 
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Inserção de estudantes em Atividades de Extensão relacionadas ao Ensino: 

 

             Incentivo à docência: além da oferta de cursos regulares, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro já desenvolvia atividade 

relacionada à Monitoria, e num tempo relativamente recente, e desde 2007 aderiu ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), o Programa de Educação Tutorial (PET) e  Mobilidade.             

            Programas de Bolsa: É reconhecido o salto de qualidade que esses programas promoveram à formação dos estudantes, mas 

excepcionalmente no que diz respeito à atuação da universidade junto à sociedade. O PIBID vem proporcionando inserção direta da universidade nas 

escolas públicas, dinamizando o conhecimento e despertando nos alunos interesse pela docência. O PARFOR e o PET, por sua vez, são modalidades 

de formação que dão suporte material e teórico à manutenção do estudante na universidade.  

 
 

          Parcerias Internacionais 

 

� Programa de Licenciaturas Internacionais 

 
� Programa Ciência sem Fronteiras 

 
� Programa Inglês sem Fronteiras 

 

            O programa de Parcerias Internacionais, por sua vez, dinamizou a produção científica e despertou o interesse de um maior número de 

pessoas pela produção científica, promovendo o intercâmbio interno e internacional, difundindo princípios de compartilhamento do conhecimento 

produzido. 
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            Comunicação: Um dos desafios postos à Gestão está no campo viabilidade,  justamente pelas dificuldades que se encontram na averiguação 

e sistematização das informações  e divulgação aberta de dados. 

            Por outro lado, há ainda a dificuldade em traçar paralelo entre os Programas de Inclusão instalados com as condições de infraestrutura da 

universidade à permanência desses segmentos sociais na universidade:  
 

 

            Atividades de Extensão: Os programas vinculados às atividades de extensão auxiliaram no suporte à permanência do estudante na 

instituição e aprimoramento de sua formação teórica, científica e profissional. 

            Cumprimento de Créditos e conclusão de curso: os estudantes vêm enfrentando dificuldades para concluir o número de créditos exigidos a 

sua formação em alguns cursos, pela falta de grade horária alternativa,  a disciplina não comporta mais que um número limitado de alunos, 

obrigando-o a se inscrever na disciplina no semestre seguinte. Problema será solucionado se abrirem seleção para professor. 

             As medidas efetivadas proporcionaram avanços, que poderão ser plenamente expandidos até o final de 2017. 

 
. 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEXT) 
             

            A Atividade de Extensão se constitui num princípio norteador da UFRRJ, pode afirmar, desde a sua fundação, e por isso, intimamente 

articulada ao ensino e à pesquisa. As metas. 

c) Na Extensão Universitária 

- Criar rotina de registro, avaliação e acompanhamento das atividades de extensão; 

- Oferecer Oficinas de elaboração de Projetos de Extensão com possibilidade de captação de recursos extra orçamentários; 

- Estabelecer o Conselho Cultural da UFRRJ; 

- Expandir a participação da comunidade universitária em ações esportivas; 
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- Garantir espaço adequado para o desenvolvimento de atividades artístico-culturais nas suas diferentes formas de manifestação; 

- Fortalecer e ampliar a política de bolsas, por meio de editais do Programa de Bolsas Institucionais de Extensão (BIEXT); 

- Estabelecer o Conselho Esportivo da UFRRJ. 

(UFRRJ – Relatório de Gestão 2014, p.59) 
 

            Observações: As metas estabelecidas à PROEXT são desafiadoras, porque inscritas num novo caminho a ser trilhado, medidas que poderão 

proporcionar uma salto de qualidade ao modo de ser da Universidade. Mas no que diz respeito às atividades vinculadas ao Ensino  

            A Instituição oferece dois tipos de edital voltados ao financiamento de projetos de Extensão: o BIEXT e o PROEXT, mas oferece muitos 

outros recursos à realização de atividades de Extensão, como a Formação de Conselheiros Escolares. 

 

Cursos de Extensão e Bolsas oferecidos pela universidade Federal Rural do Rio de Janeiro: 

� Formação de Conselheiros Escolares e Conselheiros Municipais de Educação para educadores de 60 municípios. Este Curso de Extensão está 

intimamente vinculado ao ensino e formação docente; 

� Monitores do Pré-ENEM; 

� Bolsas de Apoio Técnico em Comunicação; 

� Mais Cultura; 

� Incentivo ao Esporte. 
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Em 2014 a PROEXT pode contar com a seguinte distribuição de Bolsas: 

        Quadro 2: Bolsas de Extensão. 
        Ano: 2014. 
 

    Ano         Biext      Proext MEC           Proext AD 

   2014           40          31               4 

        

        Fonte: Relatório da Pró-Reitoria de Extensão 2014 

  

    PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPPG) 

            O resultado mais imediato das metas estabelecidas à pós-graduação manifesta-se na ampliação significativa da oferta de cursos, contribuindo 

com o fortalecimento dos cursos de graduação e com a expansão da pesquisa nas diversas áreas do conhecimento, proporcionando produção 

científica de ponta e intervenção social. A partir das metas estabelecidas pode-se conferir os seguintes pontos: 

Metas estabelecidas à Pesquisa e Pós-graduação 

- Apoiar programas e cursos de pós-graduação em ações de intercâmbio e cooperação acadêmica com Universidades do Brasil e do 
exterior, em áreas de interesses comuns; 

- Aumentar o número de alunos de graduação e pós-graduação que envolvam atividades de extensão universitária; 

- Apoiar a modernização das estruturas dos laboratórios de pesquisa; 

- Fortalecer as atividades do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT-UFRRJ): 

- Criar o Parque Tecnológico da UFRRJ: 

- Viabilizar a reestruturação das Coleções Científicas e Museus; 

- Induzir a criação de novos grupos de pesquisas, assim como linhas de pesquisas comuns entre pesquisadores das diversas áreas da 
UFRRJ. (UFRRJ – Relatório de Gestão 2014, p.59) 
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            Estrutura à Pesquisa: A universidade conseguiu implementar ações de intercâmbio e cooperação acadêmica e aumentar o número de alunos 

na graduação e pós-graduação e envolve-los em atividades de pesquisa e extensão, bem como induzir a criação de novos grupos de pesquisa e linhas 

de pesquisas comuns. A universidade não conseguiu, entretanto, modernizar as estruturas dos laboratórios de pesquisa, nem tampouco fortalecer as 

atividades do Núcleo de Inovação Tecnológica, criar o Parque Tecnológico da UFRRJ, reestruturar as Coleções Científicas e Museus. 

            Os avanços obtidos pela universidade nos últimos anos são identificados na comparação realizada entre os anos de 2005 e 2014, no que diz 

respeito ao número de cursos ofertados, a diversidade de cursos oferecidos e aumento do número de matrículas.  

 

                Quadro 4: Programas de pós-Graduação/ UFRRJ 
                 Ano: 2014 
 

  Ano Estudantes 
matriculados 

Cursos de 
Pós-

Graduação 
Stricto Sensu 

Mestrado 
Profissional 

Cursos de Pós-
Graduação 
Lato Sensu 

    2005     - 17           -             - 

    2014 3800 39          2             14 
    

                     Fonte: UFRRJ – Relatório de Gestão 2014, p. 16. 

 

            As mudanças concretizadas na pós-graduação são impulsionadas por novas demandas que permitem o aprimoramento da formação no âmbito 

acadêmico e profissional, como indica o quadro abaixo: 
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                  Quadro 4: Programas de Pós-Graduação - Modalidades/ UFRRJ 
                  Ano: 2014 
 

Ano Estudantes 
Matriculados 
 

Mestrado 
 
(Programas) 

Mestrado 
Profissional 
  (Cursos) 

Doutorado 
 
(Programas) 

Especialização 
Lato Sensu 
(Cursos) 

2014     3.800       28         3        13          14 

                           

                      Fonte: UFRRJ – Relatório de Gestão 2014 

 
 

            Observações: Os avanços só não foram mais completos por esbarrar numa questão estrutural: a ausência de estrutura física adequada para 

contemplar a criação de novos cursos, a implantação de laboratórios etc. 

  

              Quadro 5: Bolsas oferecidas pelo Programas Institucionais de Bolsas 
               Ano: 2014 
               

   Ano                PIBIC     PIBITI   PROIC 

  2014      193         5       90 

                 

              Fonte: UFRRJ – Relatório de Atividades PROEXT  2014, p. 18. 

 
 

            Há, ainda, outra meta imprescindível à UFRRJ: a sua relação com a sociedade, questão que esbarra novamente em sua infraestrutura, como 

veremos a seguir. 

 
 

 

 

 



 

 
130

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: 

 

            A PROAD atende uma demanda diária de trabalho e ampara a lógica de funcionamento da instituição, com as seguintes sessões a ela 

vinculadas: Departamento de pessoal, Divisão de Patrimônio e Serviços, Divisão de atenção à Saúde do trabalhador (DAST), Divisão de Saúde, 

Sessão de Arquivo e Protocolo Geral. Neste relatório, destaca-se a Divisão de Saúde e Divisão de Atenção à Saúde do trabalhador como duas esferas 

que estão intimamente vinculadas a estrutura de funcionamento da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

            Divisão de Saúde (DS):  Vinculada à Pró-Reitoria de Assuntos Administrativos, a Divisão de Saúde está alocada numa estrutura com 

suporte semelhante a Posto Médico, mas com organização de um hospital de pequeno porte. Com a atuação de 10 médicos, 9 técnicos de 

enfermagem, 2 secretários, um diretor, a Divisão da Saúde oferece atendimento ininterrupto à comunidade acadêmica e o entorno de Seropédica 24 

por dia, inclusive aos sábados e domingos. Em 2014 prestou 7.060 atendimentos. 

            O problema, entretanto, consiste no fato de que  ocorreu nos últimos anos um aumento considerável da inserção de alunos na universidade e a 

estrutura física da DS permanece a mesma de 30 anos atrás. O prédio atual não comporta a alocação de médicos, não possui sala de reuniões, há 

infiltração no teto da sala de atendimento, umidade na farmácia.  

            Não possui estrutura para atendimento de emergência. Por isso, seria de grande valia para estudantes, funcionários técnico-

administrativos e docentes a aquisição de uma unidade de UTI móvel, para prestação de socorro numa situação de emergência, também 

equipamentos como desfibilizador, ventilador mecânico para entubar pacientes e garantir a locomoção segura do paciente para um hospital mais 

próximo. O posto possui apenas balões enchidos manualmente, mas eles são ineficazes na prestação de socorro a infarto do miocárdio etc. podendo 

colocar em risco a vida do paciente. Além desses equipamentos, faltam luvas esterilizadas, equipamentos afins. Seria de grande utilidade, se 

abrissem mais salas para atendimento da sociedade.  

            Outra medida que melhoria significativamente o atendimento a comunidade acadêmica seria alocar um caminhão de britas para colocar na 

entrada da unidade de saúde e, assim, reduzir a poça de lama e facilitar o acesso das pessoas. 
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              A Divisão de Assistência à Saúde do Trabalhador (DAST) é formada por duas psicólogas que prestam atendimento a comunidade 

acadêmica e dão suporte às diversas demandas do cotidiano. 

           

 

           RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE: 

 
            Ouvidoria Geral: O relacionamento da Instituição com a sociedade é conduzido especialmente pela Ouvidoria Geral, que mantém canais 

abertos com a comunidade interna e externa, pelo cuidado em garantir a todos informações sobre o funcionamento e atividades desenvolvidas pela 

Instituição através da sua página. A preocupação em aprimorar o  relacionamento com a comunidade envolve intervenções no âmbito de sua 

estrutura física e, assim, garantir melhor acesso a oferta dos serviços oferecidos: 

 

 
 
Acessibilidade 
 
Apesar dos poucos recursos do Plano Orçamentário “Viver sem Limites – Programa Incluir” a UFRRJ tem feito projetos para 
disputar tais recursos e, desta forma, acrescido ao seu orçamento recursos que estão sendo utilizados na aquisição de equipamentos 
para portadores de deficiências físicas. Todavia, particularmente, como a maior parte das edificações do campus Seropédica ter 
sido feita em meados dos anos 40 do século passado, o volume de intervenções para permitir acessibilidade a todos é bastante 
expressiva e tais intervenções como construção de rampas, banheiros com equipamentos para portadores de deficiências, sistema 
de sinalização, aquisição de ônibus com rampas realizadas em 2014 ainda constitui uma resposta pequena ao conjunto de demandas 
continuamente crescente por construção de pisos táteis, softwares específicos de aprendizagem, entre outras  (UFRRJ – Relatório 
de Gestão 2014, p.56). 
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            METAS ESTABELECIDAS À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA:  

 

            As metas estabelecidas para o desenvolvimento da Infraestrutura estão direcionadas às seguintes questões: 
  

Infraestrutura 
 

 - Elaborar o Plano Institucional de Acessibilidade para a UFRRJ; 
- Criar um sistema de controle dos bens constantes como patrimônio da UFRRJ; 
- Estabelecer política institucional de avaliação e organização da infraestrutura física dos campi da UFRRJ; 
- Instituir o Plano Diretor Participativo da UFRRJ; 
- Designar Comissão Intersetorial de Manutenção e Modernização Predial da UFRRJ, visando o levantamento das necessidades e 
elaboração de projetos na área; 
- Ampliar e modernizar as Bibliotecas nos campi da UFRRJ; 
- Implantar o Plano de Sustentabilidade da UFRRJ (UFRRJ – Relatório de Gestão 2014, p. 60). 

 

Das metas estabelecidas foram encaminhados os seguintes procedimentos para realização de obras: 

 

 Término do exercício com os processos de licitações destinados ao (às): 

 

� Programa de Pós-Graduação do Instituto Multidisciplinar e às Coleções Botânica e Entomológica. 
 

� Instituto de Biologia, iniciados a partir de recursos do CTInfra/FINEP e que se encontravam paralisadas.  
 

� Auditório do Instituto Três Rios e do Laboratório de Alimentos e Bebidas do Colégio Técnico. 
 

�  Obras relativas aos laboratórios de ensino e pesquisa do Instituto de Tecnologia. 
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Obras concluídas: 

� Concluídas as obras de recuperação da área de alimentação do CAIC “Paulo Dacorso Filho”. 
 

            Expansão insuficiente da estrutura física: A projeção apresentada à expansão da estrutura física da instituição traz avanços, entretanto, 

insuficiente diante da demanda gerada pela expansão do número de cursos na graduação e pós-graduação. Há, entretanto, pendências relacionadas ao 

processo de expansão  originado com o REUNI:  
 

Readequação da Infraestrutura da Universidade Federal Rural do Rio de janeiro ao REUNI 
 

Construção de edifícios e execução de obras de infraestrutura na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, mediante 
realização de licitações, de acordo com as legislações específicas. Foram construídos novo prédios para unidades acadêmicas, 
anexos de unidades e salas de aula, com a correspondente infraestrutura, material permanente e equipamentos para laboratórios, 
objetivando ampliar a oferta de vagas. O montante de R$ 3.316.686,71 reinscritos em Restos a Pagar Não Processados de 
Exercícios Anteriores são referentes aos empenhos emitidos nos exercícios de 2008 e 2010, que na sua grande maioria referem-se a 
obras em fase final de conclusão. Alguns empenhos estão sob análise do Departamento de Contabilidade e Finanças para 
verificação dos saldos passíveis de cancelamento em observância ao Decreto 93.872/86, § 68. (UFRRJ – Relatório de Gestão 2014, 
p. 84). 

 

            A mesma observação pode ser lançada à construção do Campus alocado em Nova Iguaçu, ainda apresentando pendências no que diz respeito 

aos investimentos realizados em 2010, ainda sob verificação do Departamento de Contabilidade e Finanças: 

 
Expansão do Ensino Superior – Campus Nova Iguaçu. 
 

Construção de edifício, aquisição de equipamentos e mobiliário, aquisição de materiais de consumo e manutenção, por meio de 
licitações de acordo com as legislações específicas. O montante de R$ 21.373,70 reinscritos em Restos a Pagar Não Processados 
são referentes aos empenhos emitidos no exercício de 2010. Ressalta-se que os empenhos estão sob análise do Departamento de 
Contabilidade e Finanças para verificação dos saldos passíveis de cancelamento em observância ao Decreto 93.872/86, § 68 
(UFRRJ – Relatório de Gestão 2014, p. 85) 
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             A construção do prédio foi concluída, mas todos os procedimentos adotados ainda estão sob avaliação. Outro ponto presente no Plano diz 

respeito a Biblioteca que alcançou alguns avanços: 

 

Ampliação e Modernização da Biblioteca nos Campi da UFRRJ: 

 

            A Biblioteca do Instituto Multidisciplinar, Campus de Nova Iguaçu foi contemplada em 2012 com verba da FAPERJ para aquisição de 

exemplares, através de projeto apresentado pelo Prof. Dr. Ahyas Assis.  

            A Biblioteca Central do Campus Seropédica, além de estar prestes a adquirir novo prédio para desenvolvimento de suas atividades, também 

foi contemplada com verba da FAPERJ Edital nº 15/2013, para compra de R$50.000,00 em livros, DVDs e CDs, o acervo já está sendo registrado 

pelo Setor de Patrimônio e finalizado com prestação de contas. 

            Algumas Departamentos possuem biblioteca setorial, mas não incluídas no sistema da Biblioteca Central. O Prof. Dr. Alexander Vianna, por 

exemplo, foi contemplado com financiamento Faperj para compra de livros, que ficaram alocados no ICHS. O PPGea possui uma Biblioteca setorial 

para atender a sua comunidade estudantil. O registro de todo o acervo existente na universidade ampliaria a possibilidade de estudos e pesquisas de 

todos os estudante e professores e realçaria o potencial bibliográfico da instituição. 

 

            As informações apresentadas a seguir estão relacionadas à oferta dos cursos que se dá nos três níveis de enisno: 
 

Funcionamento da Educação Profissional. 
 

Gestão acadêmica, administrativa, financeira e patrimonial visando o funcionamento dos cursos do Colégio Técnico da 
Universidade Rural – CTUR, referente à manutenção dos serviços terceirizados, manutenção de infraestrutura física que envolva 
ampliação, reforma, adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aquelas inerentes às obras, aquisição e/ou 
atualização do acervo bibliográfico, aquisição de veículos visando o transporte escolar, aquisição de equipamentos e materiais para 
os laboratórios visando a excelência do ensino e a pesquisa, capacitação de recursos humanos, prestação de serviços à comunidade 
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visando a educação inclusiva, promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas. Os 
empenhos emitidos entre os exercícios 2009 a 2011, e que ainda não sofreram liquidação, foram reinscritos em 2014 em Restos a 
Pagar Não Processados. Estando estes sob análise do Departamento de Contabilidade e Finanças para verificação dos saldos 
passíveis de cancelamento em observância ao Decreto 93.872/86, § 68. (UFRRJ – Relatório de Gestão 2014, p. 86). 

 
             

Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal. 
 

Gestão administrativa, financeira e técnica, de modo a propiciar condições de funcionamento do Ensino Fundamental, inclusive na 
modalidade Educação de Jovens e Adultos, incluindo restauração / modernização das edificações / instalações por meio de obras de 
pequeno vulto que envolveram ampliação / reforma / adaptação,  bem como aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive 
aqueles inerentes às pequenas obras. Os empenhos emitidos nos exercícios 2009 e 2010, e que ainda não sofreram liquidação, 
foram reinscritos em 2014 em Restos a Pagar Não Processados. Estando estes sob análise do Departamento de Contabilidade e 
Finanças para verificação dos saldos passíveis de cancelamento em observância ao Decreto 93.872/86, § 68. (UFRRJ – Relatório 
de Gestão 2014, p. 87) 

 
 

Assistência ao estudante no nível superior. 
 

A mesma descrita para o ano de 2010. Quanto aos empenhos 2010NE901759 (R$ 22.705,00) e 2010NE900502 (R$ 3.841,50) que 
totalizam R$ 26.546,50 foram emitidos em proveito de empresas que fornecem gêneros alimentícios e produtos de limpeza. 
Estando estes sob análise do Departamento de Contabilidade e Finanças para verificação dos saldos passíveis de cancelamento em 
observância ao Decreto 93.872/86, § 68. (UFRRJ – Relatório de Gestão 2014, p. 88) 
 

          Além da atividade docente, administrativa, de extensão e pesquisa, a  Universidade vem  investindo massivamente na potencialização de sua 

editora, de modo a atender a produção científica docente, como também literária.  
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ORÇAMENTO: 

 

1. Desafios à projeção do Orçamento: 

 

            Ajuste no planejamento orçamentário: O relatório da Administração aponta dificuldades enfrentadas com o atraso no repasse de verbas às 

atividades previstas para o exercício de 2014, principalmente no que diz respeito ao cumprimento de compromissos assumidos com empresas e 

fornecedores, fato que exigiu remanejamento interno de verba e corte de investimento em alguns setores, e trata impacto sobre a previsão 

orçamentária de 2015, já comprometida com despesas relacionadas à terceirização de serviços. O ajuste excessivo do planejamento orçamentário traz 

dificuldades para a realização do tratamento de resíduos, mas principalmente para a resolução de um problema que hoje é crucial à UFRRJ: a falta de 

segurança que atinge mais agudamente o campus de Seropédica por conta da sua extensão territorial (UFRRJ, Relatório de Gestão 2014, p. 12).  

 

            Ampliação da oferta de cursos: Além da ampliação da oferta de cursos de graduação, a instituição ampliou o número de programas na pós-

graduação em todas as áreas do conhecimento, procurando atender a demanda dos estudantes por bolsas, que subsidiem sua permanência no curso 

escolhido.  

            O relatório ressalta o problema da segurança nos campi da UFRRJ, questão que merece atenção especial por passar a exercer influência no 

cotidiano da comunidade acadêmica, e alcançar extensão capaz de gerar terror entre as estudantes, e em alguns casos, trancamento de matrículas, 

como também a desestabilização das atividades noturnas e diurnas, especialmente em períodos de recesso escolar, pela falta de proteção à vida.  

          Alternativa: A falta de segurança poderia ser contornada com a abertura de concurso para o aumento do número de guardas federais que 

pudessem circular pelo campus, e introdução de transporte circular interno, com número de 5 ou 6 ônibus de frota comum, e periodicidade definida 

pelo menos nas horas de pico. 
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INFORMAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DOS INTITUTOS E CURSOS 
 

 

            As informações abaixo são originadas do Relatório de Avaliação do INEP, a partir dos itens dedicados à análise da Infraestrutura, 

classificada de Dimensão 3. 

 

Campus Três Rios: 
 
Instituto de Três Rios  (ITR): 
 

Gestão Ambiental 

Dimensão 3 - Infraestrutura- As salas de aula teóricas atendem de forma satisfatória as necessidades do curso, são equipadas com 
ligações para instalação de DataShow, mas que ainda precisam ser reservados para uso.  O acervo da biblioteca no tocante a 
bibliografia básica  atende muito bem a proporção exemplar por aluno, e atende satisfatoriamente os conteúdos obrigatórios 
programáticos das disciplinas do curso, assim como a bibliografia complementar. Entretanto, pode se verificar na visita à biblioteca 
que a aquisição dos livros é recente e a falta de títulos indicadas na bibliografia básica e complementar para alguns componentes 
curriculares (ex. Gestão de resíduos sólidos). É de se considerar, porém, que uma biblioteca nunca está completa em termos de 
acervo bibliográfico e de mídias. Há espaço para trabalhos individuais e em grupos, mas não há salas para reuniões. Há 
equipamentos específicos de uso nesse ambiente ainda sem uso e instalação por falta de espaço e recursos destinados para o fim. 
Os gabintes dos docentes abrigam de três a quatro docentes e não há uma sala de convívio para os docentes do ITR. Os laboratórios 
especializados, ainda em construção, deverão atender satisfatoriamente as necessidades do curso no tocante a infraestrutura e 
serviços, pois estão em fase final de acabamento, e já possuem bom número de equipamentos comprados pelos professores por 
meio de projetos de pesquisas e com recursos da instituição. As instalações físicas atendem aos quesitos de segurança e 
acessibilidade, conforme especificado nas normas da ABNT, exceto porém marcas no solo e pinturas especiais. Na reunião com os 
alunos, foi demonstrado que as condições de oferecimento do curso melhoraram muito desde os primeiros dias de aulas, tendo em 
vista que nesses momentos tudo era improvisado em salas de aulas alugadas de colégio local e laboratórios emprestados do 
CEDERJ. Hoje o ITR está se consolidando em termos de infraestrutura, mas tem muito a caminhar nesse sentido. O auditório está 
em vias de vedação, instalações elétricas, isolamento acústico, acabamento, equipamentos e mobiliário próprio. Reclamam 
insistentemente os estudantes de falta de um refeitório (RU), xerox, e outras necessidades como moradias etc. Relataram também 
extravios de documentos, de principalmente requerimentos. (Avaliação INEP – Instituto Três Rios, 2014, p. 5) 



 

 
138

 

Campus Nova Iguaçu  
 
 Instituto Multidisciplinar: 
 
 

Curso: Ciências da Computação 
 

Dimensão 3- Insfraestrutura: A comissão identificou que a IES não disponibiliza os livros indicados na bibliografia básica, além 
disso, como a UFRRJ é multicampi, a mesma possui diversas bibliotecas setoriais, contudo, o serviço de empréstimo entre 
bibliotecas não existe. Caso o aluno queira algum livro que não esteja não biblioteca do campus, ele terá que se dirigir a outras 
bibliotecas da UFRRJ para realizar o empréstimo. NO PPC a IES informou 3 títulos por componente curricular, entretanto, 
constatamos que diversos livros indicados na bibliografia básica não existem em qualquer biblioteca da UFRRJ. Na bibliografia 
complementar a IES informou de 1 até 5 exemplares por unidade curricular, no entanto, a comissão constatou que há também uma 
série de livros informados na bibliografia complementar não estão disponíveis nas bibliotecas da IES. (Avaliação INEP Cursos do 
Instituto Multidisciplinar 2014, p. 7) 

 
 
Outro ponto de destaque apontado na reunião da CPA pela representação estudantil e pela coordenação do curso foi a necessidade 
de criação de laboratórios temáticos para o desenvolvimento de práticas experimentais para atender ao perfil profissional do 
Curso de Ciência da Computação. A CPA sugere a organização de feiras tecnológicas integrando a universidade, o curso, 
empresas, escolas e comunidade. 

 

 

 

 

] 
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Curso Geografia 

Dimensão 3- Infraestrutura: A bibliografia básica que consta no projeto pedagógico do 
curso necessita de acréscimos no número de títulos. Alguns títulos listadas nos programas das disciplinas não constam na 
Biblioteca da IES. A bibliografia do curso foi atualizada e complementada por meio do edital FAPERJ para aquisição de acervo 
bibliográfico, contudo esse material ainda não está disponível para empréstimo e consulta. A bibliografia complementar do curso 
de Geografia está em conformidade com os Planos de Ensino das disciplinas e em conformidade com a legislação vigente. A 
biblioteca conta com acesso ao portal de periódicos CAPES (acesso parcial a base) além de outras bases como Domínio Público 
entre outros. 
 

(Avaliação INEP Cursos do Instituto Multidisciplinar 2014, p. 7) 

 

 

Campus de Seropédica:  

 

Instituto de Tecnologias: 

 

Curso Engenharia Agrícola e Ambiental: 

Dimensão 3- Infraestrutura: Observa-se que há uma diferença na qualidade dos espaços oferecidos nas disciplinas do ciclo básico, 
em que se utilizam prédios específicos, com disponibilização de aparelhos de ar condicionado, quadro negro e instalação pronta 
para receber aparelhos datashow. Aparelhos de ar condicionado não estão ainda instalados nas salas de aula do instituto em que se 
lecionam as disciplinas do ciclo profissionalizante. Observa-se que já há disponibilidade de aparelhos, mas os mesmos ainda não 
foram instalados. Importante salientar que não há estrutura de data-show disponibilizadas nas salas, o que acarreta considerável 
consumo de tempo de professores nas operações de preparo e retirada dos aparelhos, além de redução da vida útil dos mesmos. - 
Há uma sala de aula para disciplinas relacionadas à informática e modelagem, notando-se necessidade de atualização de 
equipamentos. Não há espaço para uso contínuo de estudantes de acesso à informática, como laboratórios de estudos, inclusive na 
biblioteca. Observa-se que os sinais de rede sem fio no âmbito do instituto que abriga o Departamento de Engenharia e o curso não 
atende a contento as demandas acadêmicas dos estudantes, em termos de velocidade e qualidade.- Deve-se salientar que na reunião 
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com os discentes houve cobrança geral por parte dos mesmos de uma sala com computadores na biblioteca para realização das 
atividades acadêmicas e de pesquisa. 

(UFRRJ. Relatório do Instituto de Tecnologias, 2014, p. 4) 

 

 

Engenharia de Agrimensura e Cartográfica  

Dimensão 3- Infraestrutura: O espaço físico para a Coordenação do curso é suficiente, embora divida o espaço com a Coordenação 
do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental e as Secretarias de Coordenação de cada curso. Porém não existe uma sala exclusiva 
para o atendimento dos acadêmicos. As salas de aula, assim como vários prédios da UFRRJ estão necessitando de manutenção. No 
total são 28 salas de aulas para atender a três cursos, algumas salas foram reformadas e foram entregues este ano, outras estão 
sendo reformadas, porém algumas ainda não começaram a reforma e estão com baixa condição de uso. Os laboratórios possuem a 
mesma situação das salas de aula, dois com boas condições de uso e dois em processo de reforma que se estende por algum tempo. 
Os acadêmicos têm que realizar aulas práticas em outro pavilhão de aulas enquanto a reforma não conclui. Os equipamentos 
específicos do curso (Teodolitos, GPSs, Estações Totais, etc) para uso em aulas práticas são bons, porém em número insuficiente 
para atender a demanda plena dos acadêmicos em alguns momentos do curso (avaliações e trabalhos no final do semestre, por 
exemplo), necessitando de investimentos na compra de mais equipamentos. Os dois laboratórios de informática possuem 
computadores antigos e com baixa capacidade de processamento dos aplicativos relacionados à área, sugerindo-se que se façam 
aquisições de computadores com boa capacidade de memória (acima de 8 Gb) e armazenamento de dados (acima de 1 Tb) para o 
uso do Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica. A rede sem fio não funciona adequadamente, sendo necessária a 
atualização destes componentes, o cabeamento é feito para as salas dos professores e laboratórios, sendo que os alunos, quando 
estão no Instituto de Tecnologia, ao qual o Curso está subordinado, não têm acesso a rede de internet. O Departamento de 
Engenharia possui licença de diversos software e está adquirindo outros software para a utilização em suas atividades. Foi 
constatado, in loco, que na amostragem 1/3 das unidades curriculares apresentam, pelo menos, três bibliografias básicas no acervo, 
porém todas são antigas e algumas estão desatualizadas. No PPC, em quase todas as disciplinas não apresentam a divisão entre 
Bibliografia Básica e Bibliografia Complementar, dificultando a avaliação das Bibliografias Complementares. A IES conta com o 
acesso livre ao acervo de Periódicos da CAPES, além de um grande acervo físico de periódicos. Porém durante a visita, o sistema 
de informatizado da biblioteca estava fora do ar desde quinta-feira (21/08) por problemas no servidor central da UFRRJ e não foi 
possível verificar se todas as bibliografias estavam cadastradas na base de dados da Instituição. Segundo a Bibliotecária que 
atendeu a Comissão (porque a chefe do setor não compareceu no horário marcado com a devida antecedência, mesmo com o 
agendamento da Coordenação do Curso), os livros que são de áreas da Engenharia, possuem exemplares suficientes para atender a 
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todos os alunos dos cursos, os livros específicos da área de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica foram comprados 
recentemente e ainda estão sendo comprados em licitações já em andamento, sendo apresentado uma lista de livros comprados em 
06/12/2013 (Avaliação INEP Cursos do Instituto de Tecnologia 2014, p. 5) 

  
 

Engenharia de Materiais 

Dimensão 3- Infraestrutura: O espaço destinado às atividades de coordenação do curso de Engenharia de Materiais é compartilhado 
com a coordenação do curso de Engenharia Química e, os aspectos dimensão, equipamentos, conservação, gabinete individual para 
coordenador, número de funcionários e atendimento aos alunos e aos professores para atendimento é insuficiente. O acesso dos 
alunos a equipamentos de informática atendem de maneira insuficiente. Verificou-se a existência de um laboratório recém-
instalado, entretanto, ainda não disponibilizado aos alunos. Verificou-se ainda a existência de um laboratório de informática de 
pequeno porte para uso dos estudantes. A biblioteca se apresenta de forma informatizada para consulta e reserva e o acervo da 
bibliografia básica está disponível na proporção média de um exemplar para a faixa de 5 a menos de 10 vagas anuais autorizadas, 
entretanto, algumas unidades curriculares não dispõem de 03 títulos apresentados no sistema. Os laboratórios didáticos 
especializados não estão implantados na instituição. Verificou-se a existência de espaços para laboratórios recém-construídos (03 
salas), entretanto, não possuem nenhum equipamento e estão sendo atualmente utilizados como salas de aula. Verificou-se que não 
ocorreu nenhuma aula prática específica do curso de Engenharia de Materiais até o momento. Alunos do curso estão realizando 
atividades práticas de laboratórios em outras IES, como a UFRJ e UFSCar, através de convênio de mobilidade acadêmica. Não 
existem normas de funcionamento, utilização e segurança. (Avaliação INEP Cursos do Instituto de Tecnologia 2014, p. 7) 

 
 

Instituto de Educação (IE): 

Curso: Psicologia (DEPSI): 

Dimensão 3- Infraestrutura: A estrutura apresentada 

por ocasião da visita in loco apresenta problemas importantes para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas. Há locais de trabalho para os docentes de tempo integral, embora nem todos com a 
mesmaestrutura; as salas de aula são satisfatórias para as atividades acadêmicas; os laboratórios de informática apresentaram 
estrutura insuficiente para atender as turmas de forma integral; há carências importantes de bibliografia básica e complementar, em 
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títulos e quantidade, de acordo com a visita e conferência in loco; há dificuldades para a realização das atividades práticas dos 
estágios; háproblemas de acessibilidade a alunos com dificuldade de mobilidade 

pela IES; e a estrutura apresentada por ocasião da visita (SPA) demonstrou-se insuficiente para as atividades requeridas na 
formaçãodo psicólogo. 

(Avaliação INEP Cursos do Instituto de Educação 2014, p. 4) 

 

 

Curso: Licenciatura em Ciências Agrícolas (DTPE) 

Dimensão 3- Infraestrutura: - Os gabinetes de trabalho disponibilizados para os docentes em tempo integral são insuficientes, 
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: dimensão, iluminação, acústica, ventilação e acessibilidade. No item 
3.6, esta comissão atribuiu a nota 1 (um), pois não foi encontrado na biblioteca o número mínimo de 3 (três) títulos por unidade 
curricular de algumas disciplinas, por exemplo, no programa analítico da unidade curricular Máquinas e Motores, onde está 
previsto apenas dois títulos, sem distinção se são da bibliografia básica ou da complementar, e ambas não estão presentes na 
biblioteca; também, a unidade curricular Fisiologia Vegetal possui apenas 2 títulos da bibliografia básica disponíveis na biblioteca. 
No item 3.7, esta comissão atribuiu a nota 1 (um) pois em alguns componentes curriculares não distinguem qual o tipo de 
bibliografia, se básica ou complementar, por exemplo: Máquinas e Motores, Química Orgânica, Fitopatologia e Microbiologia, o 
que impossibilitou a esta comissão afirmar que existe o número mínimo de pelo menos, dois títulos por unidade curricular; e, 
ademais, a maioria dos componentes curriculares, apensados no Sistema e-MEC, não apresenta bibliografia complementar.  A 
principal limitação de alguns laboratórios é a acessibilidade a portadores de necessidades especiais, pois estão localizados em 
prédios com difícil acesso, e também em andares onde o acesso se dá somente por escadas. Os serviços dos laboratórios 
especializados implantados atendem, de maneira insuficiente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: apoio técnico, 
manutenção de equipamentos e atendimento à comunidade. Foi relatado a esta comissão que os funcionários terceirizados da 
limpeza não estão realizando esta atividade por não terem direito aos proventos relativos a insalubridade. Foi relatado também que 
há equipamentos, como por exemplo microscópios e lupas, que necessitam de manutenção e/ou substituição. O curso dispõe de 
laboratórios específicos e multidisciplinares, implantados em número suficiente, para a abordagem dos diferentes aspectos 
celulares e moleculares das ciências da vida (incluindo anatomia, histologia, bioquímica, fisiologia), considerando, em uma análise 
sistêmica e global, os aspectos: espaço físico, equipamentos e material de consumo compatíveis com a formação dos estudantes 
prevista no PPC, levando-se em conta a relação aluno/equipamento ou material. 

(Avaliação INEP Cursos do Instituto de Educação 2014, p. 5) 
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O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E O PDI DA UFRRJ-: A Expansão dos Cursos de Licenciatura na UFRRJ: 
 
 A análise que se segue foi uma contribuição da gestão do Instituto de Educação da UFRRJ.  Este destaque justifica-se pela expansão que os 
cursos licenciatura tiveram na UFRRJ nos últimos anos, abrigando em suas instalações, a partir do REUNI. Em 2014 tivemos um total de 18 cursos 
presenciais 01 Bacharelado e 17 cursos de Licenciatura,  aproximadamente 32,14% , do total de 56 cursos presenciais, oferecidos na UFRRJ em 
2014, onde as atividades de formação se concentram em grande escala neste instituto. Destacou-se neste ano, a criação regular do Curso de 
Licenciatura em Educação do Campo. 
 
 A partir das diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional de UFRRJ, pode-se destacar a atuação do Instituto de Educação - IE nos 
aspectos que seguem abaixo, segundo o relatório de gestão apresentado: 
 
 Tendo como premissa a articulação entre ensino, pesquisa e extensão e da responsabilidade acadêmico-política e social da Universidade com 
a sociedade, o IE colabora com o desenvolvimento das atividades Ensino. Na graduação, o Instituto de Educação é responsável pelos cursos de 
Pedagogia; Licenciatura em Educação Física; Licenciatura em Ciências Agrícolas; Psicologia e Licenciatura em Educação do Campo (curso novo 
que começou em 2014). Além destes, atende também mais 14 cursos de graduação oferecendo as disciplinas de formação pedagógica para as 
licenciaturas em: Belas Artes; Ciências Biológicas; Ciências Sociais; Economia Doméstica; Filosofia; Física; Geografia; História; Letras - 
Português/Inglês/Literaturas; Matemática e Química. Nos turnos: integral, vespertino e noturno. 
 Na pós-graduação, o IE oferece dois cursos de Mestrado, nas áreas da Educação e da Psicologia e um curso de Especialização em Educação 
Física. Em 2015, iniciará um curso de Mestrado Profissional em Ciências e Matemática e tem projeto em andamento de um curso de doutorado em 
Educação. 
 
 Em 2014, houve a criação de várias disciplinas para atender os diferentes cursos e demandas de formação dos discentes. 
Ocorreu também a atualização dos PPC dos cursos de Licenciatura em Educação Física, Psicologia, Licenciatura em Ciências Agrícolas e a 
elaboração do PPC do curso de Licenciatura em Educação do Campo realizado na pedagogia da alternância. Houve aumento do número de cursos de 
graduação e de pós-graduação e consequentemente, o número de alunos, de professores e de funcionários também aumentou. Mas o espaço físico, os 
recursos e as condições de trabalho não acompanharam a crescente demanda. 
 
 Os professores do IE, além do ensino, desenvolvem atividades articuladas à pesquisa. Estas atividades desdobram-se em eventos acadêmicos 
realizados pelos grupos de pesquisa e pelos cursos de Pós-Graduação do IE. Resultando também na elaboração e publicação de trabalhos científicos 
em livros, revistas e anais de congressos e seminários. Existem vários projetos de pesquisa aprovados e em execução, com participação de alunos de 
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graduação e de pós-graduação, muitos discentes são bolsistas de programas e/ou instituições que fomentam a formação de futuros pesquisadores e 
professores. 
 
 Articulando ensino e pesquisa são desenvolvidas no IE muitas atividades de Extensão. Cabe destacar algumas que articulam vários setores e 
áreas de conhecimento da UFRRJ e também tem uma ampla relação com a comunidade. Pode ser destacado, por exemplo: as atividades da 
Universidade Aberta da Terceira Idade (URATI); projetos de formação continuada direcionados para professores da Educação Básica da rede 
pública de educação; projetos na área da Educação Física, envolvendo atividades desportivas; atividades do projeto de Equoterapia e os projetos na 
área de Psicologia, com destaque para o atendimento oferecido pelo SPA (Serviço de Psicologia Aplicada). 
 
 Para que o ensino, a pesquisa e a extensão no IE ocorra em articulação com a Universidade e com a comunidade é necessário o suporte da 
Administração/Gestão. E para que isto aconteça, a direção do IE trabalha para que os trâmites burocráticos sejam agilizados; apóia os 
encaminhamentos realizados pelos departamentos e coordenações dos cursos vinculados ao Instituto. Cabe destacar, convênios e cooperações 
técnicas que foram realizados por professores do IE. Além da participação docente nos diferentes colegiados da UFRRJ. 
 
 Mas, para dar sustentação e viabilidade aos trabalhos acadêmicos (ensino, pesquisa e extensão) e administrativos é necessário uma Infra-
Estrutura. Neste aspecto, várias obras foram realizadas com destaque para a obra do telhado do IE, instalação de wi-fi e reorganização e otimização 
de espaços do Instituto de Educação, como por exemplo, divisão de salas com divisórias. Além disso, foram encaminhados solicitações, com 
formação de processo para os setores competentes da UFRRJ, com pedidos de equipamentos de informática e solicitação de obras (pequenas 
reformas) para melhor utilização do espaço já existente. 
 
 Entretanto, só isto não basta, para que as atividades acadêmicas e administrativas que o Instituto de Educação desenvolve, sejam mantidas e 
melhore a sua qualidade, é necessário também, a Ampliação e Manutenção da Instituição. Neste sentido, para atender o aumento dos trabalhos 
desenvolvidos pelo IE, foi necessário, e se trona imprescindível, a construção de dois pequenos prédios (um para os cursos de pós-graduação e outro 
para a Educação Física). Estas solicitações estão tramitando na forma de processos, devidamente fundamentados, nos setores responsáveis da 
UFRRJ para que sejam encaminhados, culminando com a solução destas questões. 
 
 Diante do exposto, fica claro que as atividades desenvolvidas pelo Instituto de Educação convergem e fortalecem os objetivos do PDI. 
Contudo, não se pode esquecer que apresenta determinadas especificidades, como acontece com outros Institutos que fazem parte da UFRRJ.   
(Fonte Relatório de Gestãoo 2014- Direção do IE) 
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Demandas Docentes: Condições Físicas Necessárias ao Trabalho apoiando o IE na formação de professores na UFRRJ: 
(Fonte dos dados : Relatório de Gestão do Instituto de Educação /DTPE: Plano Departamental: Triênio 2012-2014). 
 

O levantamento das demandas dos professores acerca das 

Condições Físicas Necessárias ao Trabalho universitário apontou três eixos de clamores: (a) ações para melhoria do trabalho 
docente; (b) ações na área de informática; e (c) ações de caráter geral, nos termos em que se explicita a seguir. 

 

a) ações para melhoria do trabalho docente:  

• Espaço de trabalho com melhores acomodações para os docentes em geral; 

• Salas para orientações e pesquisa, com material de consumo, mobília e computador com impressora; 

• Espaços mais apropriados para atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

• Manutenção dos equipamentos da área de ensino agrícola; 

• Criação do Laboratório de Educação Infantil e Linguagens (Cursos de Licenciatura em Belas Artes, Letras, Pedagogia); criação do 
Laboratório de educação matemática (Matemática); criação do Laboratório de Ensino de Geografia e História (História e 
Geografia); criação do Laboratório de Ensino de Filosofia e Ciências Sociais (Filosofia e Ciências Sociais); criação do Laboratório 
de educação física, esporte e lazer (Educação Física) - todos com espaço para material impresso (livros, revistas, mapas, etc.), 
computadores, armários, climatização, mesas e cadeiras, dentre outros equipamentos, com vistas ao atendimento das atividades de 
ensino, de pesquisa e de extensão; 

• Reforma do Laboratório de Física e Química e do Laboratório de Biologia; 

• Redimensionamento da Sala dos professores (sala 21) – reforma já em andamento; 

• Compra de novo aparelho de ar condicionado, computador e impressora na sala 27; 

• Reforma da sala 08 do IE, única que não foi reformada nas obras de 2009 a 2011; 

• Reforma da sala 10, que se encontra em condições insalubres, com vazamento e mofo; 
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• Criação de uma sala de leitura/estudo para os alunos;  

• Adaptação do prédio para receber pessoas com deficiências;  

• Aquisição de acervo bibliográfico para a linha de pesquisa de Ensino de Física; 

• Aquisição de acervo bibliográfico para as disciplinas Ensino de Educação Física e NEPES; 

• Aquisição de acervo bibliográfico para a biblioteca setorial em educação; 

• Aquisição de aparelho de ar condicionado ou ventiladores na sala 29; 

• Aquisição de Computador na sala 29 – Laboratório de prática e didática em Economia Doméstica; 

• Ocupação das salas de aula ambiente por professores das áreas específicas. 

 

b) ações na área de informática: 

• Política de manutenção, atualização e expansão dos computadores, com pelo menos um técnico no IE, designado para revisar, 
periodicamente, os computadores das diversas salas; 

• Mais acesso à internet e recursos multimídias e formação de um banco de dados para futuras pesquisas qualitativas e quantitativas; 

• Utilização das salas de aula, laboratórios e uso da sala 30 do IE para reuniões; 

• Instalação de rede de internet com acesso mais democratizado; 

• Ampliação do laboratório de informática aos alunos, com ampliação dos horários de funcionamento. 

 

c) ações de caráter geral: 

• Melhora do estacionamento e acesso ao IE;  

• Melhor ergonomia, limpeza e climatização das salas de aula; 

• Utilizar outros espaços da universidade como auditórios e salas de aulas para reuniões, cursos, palestras; 

• Continuar usufruindo do espaço da sala 29 do IE; 
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• Contar com apoio efetivo da Biblioteca Central, até que se crie a Setorial de Educação; 

• Contribuir na instalação do Laboratório Pedagógico interdisciplinar do curso de Pedagogia e usá-lo, a partir de sua implantação; 

• Criação da Biblioteca setorial no IE para atender aos cursos de licenciatura e ao PPGEDUC – Mestrado em Educação; 

• Melhores condições de trabalho, com espaços e materiais de qualidade nas salas de professores, salas de aulas e laboratórios; 

• Rever a ocupação das salas de aula ambiente por professores de outros departamentos; 

• Reforma, ampliação e adaptação dos banheiros do IE; 

• Atualização e garantia de materiais permanentes, tais como: datashow e computador na sala de aula;  

• Construção de área de convivência para os alunos; 

• Ampliação do prédio do IE (para cima e também para os lados), mas com um projeto arquitetônico que não comprometa sua estrutura 
e forma) – não se esquecendo de um bom complemento paisagístico; 

• Construção de Laboratório Multi/transdisciplinar para o curso de Pedagogia;  

• Construção de Auditório para 80 lugares;  

• A troca de quadros verdes ainda existentes por quadros brancos (sala 6, p. ex.), a implantação caixa de som nas salas de aula (para 
projeção de filmes sem necessidade de deslocamentos); 

• Melhoria da iluminação externa das dependências do IE; 

• Construir mais salas de aula; 

• Construção de um prédio para abrigar a pós-graduação, sala de estudos para os estudantes, sala para biblioteca setorial, auditório e 
secretaria, no mínimo; 

• Expansão de salas para os professores, com condições mínimas de trabalho. 

 
Tais demandas dos professores sobre condições materiais e de infraestrutura física necessária ao seu trabalho, de certa maneira, ratificam 

posicionamentos já mencionados, o que soa como eco de clamores por melhores condições.  
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Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) 

Curso Ciências Sociais 
 

Dimensão 3- Infraestrutura: As instalações para docentes são insuficientes, pois, mesmo aquele em regime integral não possuem 
gabinetes e estão instalados em salas coletivas, divididas em baias.  

(Avaliação INEP Cursos do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, 2014, p. 4) 

 

Curso: Jornalismo 

Dimensão 3- Infraestrutura -  É importante observar que a análise dos serviços oferecidos pela biblioteca não puderam ser 
avaliados pela comissão, em razão dos funcionários técnico-administrativos estarem em greve durante o período de visita. Os 
laboratórios especializados do curso não estão implantados, a IES enfrentou problemas com as empresas contratadas, via licitação, 
para a construção dos prédios que ficaram inacabados, desta forma, os espaços estão disponibilizados para os estúdios de vídeo, 
fotografia e rádio, mas não existem os projetos de instalação e os equipamentos ainda não foram comprados. Na sala da 
coordenação estão armazenadas 50 máquinas fotográficas digitais, das quais 25 estão em uso para as disciplinas e para empréstimo 
aos alunos, bem como cinco tripés de vídeo e fotográficos, duas caixas de som e alguns computadores. Os critérios dos 
empréstimos estão definidos, mas como os laboratórios não estão implantados, os devidos regulamentos ainda não foram 
elaborados. (Avaliação INEP Cursos do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, 2014, p. 7) 

 

Curso: Historia – Bacharelado Noturno 

Dimensão 3- Infraestrutura: No site da biblioteca da UFRRJ, http://pergamum.ufrrj.br/biblioteca/ , também verificamos a 
existência de outros títulos constantes nos Programas Analíticos das disciplinas. Por outro lado, neste mesmo sistema, observou-se 
a ausência de alguns títulos indicados pelos Programas na bibliografia básica e complementar, o que nos leva a considerar a 
necessidade de uma política de aquisição e, dada a dinâmica da produção historiográfica na atualidade, inovação constante do 
Acervo de História. 3.8 – Em relação aos Periódicos especializados observamos a existência de alguns títulos na Biblioteca Central 
(e que também se encontra em fase de reestruturação física e de acervo) . Há, também, o acesso aos Periódicos da Capes, bem 



 

 
149

como alguns títulos de Revistas da área de História, ainda que consideremos que requer o constante estímulo a partir da política e 
aquisição e inovação dos Periódicos.  
3.11 – Em relação aos serviços de uso nos laboratórios foi percebida relativa carência de funcionários que ficassem dentro dos 
laboratórios e núcleos para atendimento dos estudantes, dependendo o atendimento das disponibilidades dos docentes entre suas 
aulas, trabalhos de pesquisa, de extensão e de orientações. Neste último item é que os espaços dos laboratórios são utilizados. As 
razões apontadas para os limites de uso dos espaços sugere que há ausência de funcionários para atendimento dos alunos, 
particularmente, no espaço do laboratório que abriga os equipamentos de computador e de microfilmagem, que por conter 
equipamentos delicados requer a presença de um funcionário (Avaliação INEP Cursos do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, 
2014, p. 8). 

 

Relações Internacionais 
 

Dimensão 3- Infraestrutura: As instalações para docentes são insuficientes, pois, mesmo aquele em regime integral não possuem 
gabinetes e estão instalados em salas coletivas, divididas em baias. (Avaliação INEP Cursos do Instituto de Ciências Humanas e 
Sociais, 2014, p. 4) 

 

             O diretor Pedro campos destaca que, o Departamento de História e Relações Internacionais (DHRI) conta com uma série de financiamentos 

provenientes de projetos individuais ou coletivos de professores do instituto, com alguns recursos revertidos em obras, benfeitorias e melhoramentos 

em alguns aspectos da infraestrutura do ICHS. No ano passado ocorreu reforma do telhado dos edifícios de todo o instituto, o que deixou o prédio 

com cobertura nova, apesar de alguns problemas na qualidade da obra (há infiltrações, goteiras e vazamentos em algumas salas do instituto hoje 

quando há uma chuva mais forte).  

              Em relação à adequação física e de infraestrutura do instituto e  atendimento ao curso de Relações Internacionais, conta com uma sala da 

Coordenação de curso que tem uma condição razoavelmente satisfatória, com bom espaço, ar condicionado, rede elétrica e de computadores, 

malgrado alguns problemas como o aparelho de ar refrigerado estar quebrado no momento, vazamentos em dias de chuva, problemas comuns de 

queda de energia e de internet na Rural ocasionalmente. Quanto ao espaço para os professores, não há uma sala exclusiva dos professores do curso 
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de Relações Internacionais, o que é um problema e, inclusive, porque tirou pontos durante a vista da Comissão do MEC/Inep. Os professores têm os 

seus espaços, mas o conjunto dos docentes do curso fica espalhado por diversas salas do instituto.  

             O curso dispõe de um grupo de pesquisa (o Lieri - Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Relações Internacionais da UFRRJ), que não 

tem espaço próprio e funciona de maneira precária na sala da direção, que é dividida com outros professores. O laboratório tem um acervo de livros, 

resultado de doações e compras realizadas em projetos de pesquisa, mas ele fica amontoado na sala, pela falta de espaço exclusivo para o laboratório. 

              O curso de Relações Internacionais tem outro laboratório, o Oplop (Observatório dos Países de Língua Oficial Portuguesa), que, apesar de 

não estar sediado na UFRRJ, conta com a professora Mayra Goulart (professora da UFRRJ e vice-coordenadora do curso de Relações 

Internacionais) como uma das coordenadoras. O Oplop também não dispõe de sala para suas atividades. 

 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA): 

 

Curso: Hotelaria 

Dimensão 3- Infraestrutura: A Infraestrutura da Instituição para o curso é muito boa, com exceção dos laboratórios que não 
existem atualmente; A Escola tem convênios com diversos hotéis da Cidade do Rio de Janeiro, em que realiza Visitas 
Técnicas e algumas aulas práticas. Quanto as salas de aula, existe uma situação especial no curso, pois o mesmo funciona na 
maior parte do tempo em um edifício novo, com todas as condições de acessibilidade, auditório para 144 pessoas, com 
acessibilidade e cadeiras para obesos, e equipamentos multimídia instalados, inclusive com lousa interativa, salas 
confortáveis e novas com assentos almofadados, ar condicionado, todas com projetores multimídia, sala para professores e 
para atendimento aos alunos. Algumas aulas são ofertadas porém no edifício onde se encontra a coordenação que é um 
edifício antigo, com salas antigas, algumas sem acústica e sem manutenção por problemas burocráticos de uma escola 
pública. Pela greve dos Técnicos, esta comissão visitou a biblioteca sendo recebida pela sua chefe senhora Miriam, observou 
os exemplares existentes, solicitando uma relação impressa de exemplares tombados e empenhados, que não foi apresentada 
até o final dos trabalhos desta comissão, tendo a mesma que realizar o cálculo das dimensões 3.6, 3.7 e 3,8 pelo ementário do 
curso de Bacharelado em Hotelaria apresentado pela Instituição. (Avaliação INEP Cursos do Instituto de Ciências Humanas e 
Sociais, 2014, p. 4) 
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Seropédica: Instituto de Ciências Exatas 

 

Curso: Sistema de Informação: 
 

Dimensão 3 – Infraestrutura- deve-se ressaltar que, apesar dos problemas identificados nas bibliografias básicas e 
complementar de algumas disciplinas, a Instituição adquiriu novos livros, conforme documentos comprobatórios 
apresentados durante a visita às instalações da Biblioteca, e o NDE está trabalhando na atualização das ementas e respectivas 
bibliográficas indicadas. 

(Avaliação INEP Cursos do Instituto de Ciências Exatas, 2014, p. 4). 

 

Curso: Farmácia: 
 

Dimensão 3- Infraestrutura: - Há um gabinete individual para o coordenador, mas não há funcionário destinado a secretariar 
as atividades. Na visita in loco foi constatado que apenas 17% das unidades curriculares tem indicação de no mínimo três 
títulos. Há títulos na biblioteca que poderiam contemplar algumas unidades, mas não estão na bibliografia recomendada, 
portanto há necessidade de atualização das bibliografias nas ementas do PPC. Apenas 12% das unidades curriculares tem 
indicação de bibliografia complementar. Portanto há necessidade de adequação. Na visita in loco constatamos que apesar de 
um número grande de laboratórios os mesmos não estão equipados adequadamente para as práticas. Os laboratórios atendem 
de maneira insuficiente quanto a acessibilidade, falta equipamentos importantes e insumos para o desenvolvimento das 
especialidades farmacêuticas. Não há laboratórios adequadamente equipados para as práticas de análises clínicas e nas 
demais especialidades os laboratórios são deficientes. Os laboratórios didáticos especializados não estão implantados, mas 
existe um projeto de instalação de Farmácia escola ligada ao instituto de veterinária. 

(Avaliação INEP Cursos do Instituto de Ciências Exatas, 2014, p. 5). 
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RESULTADO DA AVALIAÇÃO EXTERNA (INEP) 

 

2. Resultado da avaliação dos cursos de graduação emitido por 19 Comissões do INEP: 
 

�  2 cursos: conceito 5; 

� 13 cursos: conceito 4; 

� 4 cursos: conceito 3.   
 

 

            Execução de projetos pedagógicos: Observou-se a necessidade de se realizar acompanhamento mais acurado sobre a capacidade de se 

garantir condições satisfatórias para a execução de seus projetos pedagógicos, inclusive na abertura de novos concursos para docentes e funcionários 

técnico-administrativos para realização de aulas práticas. Além disso, foi encaminhado ao MEC documento em conjunto com a ANDIFES, com 

pauta de necessidades de recursos às instituições federais de ensino superior para obtenção de liberação de verbas do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (UFRRJ, Relatório de Gestão, 2014, p. 11). 

 
 

APONTAMENTOS SOBRE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA: 

Principais constatações: 

a) Com relação aos Espaços Concedidos: 

1. Necessidade de aprimoramento do controle existente para monitoramento dos pagamentos; 

2. Avaliação e monitoramento de forma mais efetiva da manutenção dos espaços e dos itens tidos como obrigações das 
empresas vencedoras das licitações. 

b) Com relação ao Controle da Gestão de Patrimônio – Setor de Transporte: 
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1. Orientação prévia de procedimento para controle efetivo dos veículos, acompanhamento da legislação pertinente, adoção 
de planejamento de forma que sejam atualizadas as planilhas de controle e de medidas de conscientização e de cobrança da 
apresentação de todas as apurações essenciais que evidenciem os procedimentos utilizados nas atividades cotidianas. 

(...) d) Com relação ao Patrimônio Imobiliário: 

1. A necessidade de realização de diagnósticos periódicos sobre a situação em que se encontram os imóveis tanto por parte da 
Prefeitura Universitária quanto por parte da Divisão de Patrimônio, devendo a Administração Superior da Instituição, inserir 
nos seus controles a determinação do setor responsável para a sua implementação (UFRRJ – Relatório de Gestão 2014, p. 46) 

 

            Relação com empresas: As previsões lançadas sobre a necessidade de se realizar auditoria interna trazem indicadores sobre a relação 

estabelecida com empresas que prestam serviço, e ainda, duas questões relevantes à fluidez da dinâmica interna da instituição: o Setor de Transporte 

e Patrimônio Imobiliário. 
 

            Setor de Transporte: a realização do Controle da Gestão de Patrimônio – Setor de Transporte pode vir a contribuir com a melhoria desse 

serviço e potencializar a comunicação e mobilidade interna. A Instituição carece de replanejamento no Setor de Transporte, que possa envolver duas 

medidas essenciais à mobilidade interna: a aquisição de 5 ou 6 de ônibus de frota comum, que possam circular cotidianamente em horários definidos 

nos momentos de pico das atividades, contando com a instalação de pontos de ônibus com cobertura, instituindo, dessa forma, um sistema interno de 

circulação. 

            Tais medidas proporcionarão o aumento da produtividade, para todos os campos de atuação, como também o aumento do rendimento escolar 

dos estudantes que transitam por diferentes unidades localizadas em espaços extremamente distantes e dariam mais amparo às estudantes em seu 

trajeto pela instituição. 

 

            Patrimônio Imobiliário: meta extremamente relevante estabelecida pela Gestão da Universidade 
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Conclusões e Considerações Parciais – Autoavaliação  Institucional na UFRRJ – um processo em construção: 

 

 Para finalizar, a equipe da CPA/UFRRJ gostaria mais uma vez de elucidar que este relatório é parcial e pretendeu ilustrar as principais 

atividades desenvolvidas pela UFRRJ em 2014e finalmente queremos destacar os principais desafios  a serem alcançados pela CPA/UFRRJ em 2015: 

- Continuação das atividades de sensibilização da CPA  junto  aos CONSUNIS . 

- Continuidade do processo de criação e implementação dos Núcleos Próprios de  Avaliação Institucional por Institutos – NUPAIS/UFRRJ, 

- Implementação da autoavaliação nos cursos de EAD-UAB, integrando a avaliação realizada pelos discentes na EAD aos processos e políticas 

acadêmicas da UFRRJ. 

- Apoio na elaboração dos Instrumentos de Autoavaliação Institucional no âmbito dos cursos de graduação e  pós-graduação da UFRRJ. 

- Sistematização de ações avaliativas que estejam sendo implementadas em diferentes setores da UFRRJ. 

- Elaboração de relatórios avaliativos baseados nas análises dos Relatórios de Avaliação externa do INEP e encaminhamento dos resultados aos 

setores competentes – subsídios para  a gestão. 

- Criação de infraestrutura física e de pessoal- meta do PDI da UFRRJ prevista para 2014. Provisoriamente a CPA está utilizando a sala 10 do IE – 

DTPE – a pedido da Presidente da Comissão, com a aprovação do DTPE – IE. 

- Buscar a participação efetiva dos docentes, técnicos-administrativos e funcionários da UFRRJ no processo de autoavaliação institucional. 

- Aperfeiçoar o instrumento de Avaliação de DISCIPLINAS: 2015.1. Destaca-se que o novo instrumento de avaliação de disciplinas foi 

aperfeiçoado, aprovado e implementado. Mas, falta aperfeiçoá-lo no sentido de gerar gráficos de rendimento/disciplina/docente/curso. Assim, 

pretende-se dar continuidade ao processo de divulgação de resultados realizado pela Prograd e CPA/UFRRJ em 2014, de forma a fortalecer uma 

cultura de avaliação institucional, buscando conjugar os aspectos quantitativos e qualitativos. 
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 O Relatório de Autoavaliação Institucional da UFRRJ 2014 apresentou uma série de reflexões que servirão de base para os desafios 

institucionais futuros e para subsidiar a metodologia de trabalho da CPA da UFRRJ. Há de se destacar a importância de ações conjuntas dos diversos 

conselhos representativos da universidade no cumprimento de um processo participativo e dialógico de autoavaliação institucional. Um dos 

principais desafios é a internacionalização da prática avaliativa no cotidiano institucional, contando com a participação dos atores sociais envolvidos, 

de forma a consolidar a missão da UFRRJ, dentro dos princípios democráticos de uma universidade pública, gratuita e de qualidade. 
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Anexo 1- Identificação da Unidade Jurisdicionada 

 
Quadro A.1.1 - Identificação da Unidade Jurisdicionada - Relatório de Gestão Individual 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério da Educação Código SIORG: 000244 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Denominação Abreviada: UFRRJ 

Código SIORG: 00432 Código LOA: 26249 Código SIAFI: 26249 

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica: Autarquia de Regime Especial 

Principal Atividade: Ensino Superior Código CNAE: 8542-2 

Telefone/Fax de Contato: (021) 2681-4600 (021) 2682-1080 / 1090 (021) 26821-4748 

Endereço Eletrônico: gabinete@ufrrj.br 

Página da Internet: http://www.ufrrj.br 

Endereço Postal: BR 465, km 7, Campus UFRRJ, CEP: 23.897.000, Seropédica, RJ 

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de Criação e Alteração da Unidade Jurisdicionada: 

Criação: Decreto nº 8.319 de 20/10/1910 
Transformação em Autarquia de Regime Especial: Decreto nº 63.492 de 29/10/1968 

Outras Normas Infralegais Relacionadas à Gestão e Estrutura da Unidade Jurisdicionada 
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Manuais e Publicações Relacionadas às Atividades da Unidade Jurisdicionada 

 

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

- - 

 Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

- - 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

153166 15240 

 

 

(Fonte: Relatório de Gestão da UFRRJ ( PROPLADI  2014) 
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Anexo 2- Ata da reunião (26/03/2014) –aprovação do Relatório de Autoavaliação Institucional -UFRRJ 

 


