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APRESENTAÇÃO
A Reitoria apresenta a comunidade da UFRJ, as demais universidades, as escolas
publicas, a sociedade civil e a sociedade política a primeira versao de seu Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI). É# um texto escrito por muitas maos e que condensa
as analises e expectativas sobre o futuro da UFRJ e da universidade brasileira.
É# um documento escrito em um contexto extremamente difícil – em termos
políticos, econo( micos e eticos. É, nao menos importante, em um ambiente no qual as
conquistas democraticas, limitadas e certo, mas preciosas, estao sendo erodidas com
velocidade e viole( ncia impensaveis ha uma decada. A leitura do documento confirma que
a força das proposiçoes, das expectativas e dos sonhos da comunidade da UFRJ e
inquebrantavel. A aspereza da conjuntura tem como contraparte o vigor extraordinario
dessa instituiçao extraordinaria que e a UFRJ.
O documento e franco, expoe sem subterfugios e com coragem os problemas,
justo porque a comunidade universitaria, os seus estudantes, tecnicos-administrativos e
professores enxergam as dificuldades como requisito para a transformaçao social e o
porvir historico.
Como salientado, e uma versao preliminar que sera discutida e examinada pelas
unidades, pelos orgaos complementares, campi e centros. A partir dessa ultima leitura,
uma nova sistematizaçao sera realizada para que a UFRJ possa ter um guia para suas
reflexoes sobre o seu devir historico. Ademais, a sua conclusao marca, tambem, a
deflagraçao de um luminoso processo de debate e autorreflexao: o Congresso
Universitario da UFRJ.
O presente PDI tem alcance prioritariamente quinquenal, compreendendo,
portanto, os anos de 2018 a 2023. Éntretanto, como o PDI anterior foi projetado de
modo mais específico ate o ano de 2011, nao seria adequado desconsiderar os
efervescentes anos de 2012 a 2017; desse modo, este PDI abrange o período de 2012 a
2023. Ém determinados temas a projeçao temporal ultrapassa o quinque( nio, conforme
as indicaçoes específicas de capítulos e seçoes.
Sua elaboraçao foi tortuosa. A conjuntura brasileira e imprecisa, plena de
incertezas e carregada de dificuldades. Seria irrealista imaginar que a sua discussao e
elaboraçao dar-se-ia em um ambiente sereno e morno. Longe disso. O ince( ndio do
edifício Jorge Machado Moreira talvez seja um símbolo dessas dificuldades: anos de
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desinvestimento, de fragilidade de meios e de care( ncia de reformas capazes de
solucionar problemas estruturais provocaram um dos episodios de maior repercussao
na vida universitaria, alcançando de modo dramatico a comunidade que nele metaboliza
as suas atividades criadoras – a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), a Éscola
de Belas Artes (ÉBA), o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (Ippur)
e, ainda, grande parte da Administraçao Central da instituiçao, que teve de ficar dispersa
por muitos meses, prejudicando o andamento dos trabalhos da Reitoria.
A despeito dos problemas que, certamente, limitam o rigor sistematico do texto, a
comunidade da UFRJ foi magistral: lutou por seu PDI, discutindo os seus problemas, e
elaborou – de multiplas formas – as contribuiçoes de suas unidades, centros e orgaos
complementares. Infelizmente, nem todas as unidades lograram concluir suas
contribuiçoes, mas ainda assim foi possível reunir uma impressionante quantidade de
material a partir da qual o presente texto foi elaborado. A Reitoria registra o seu orgulho
e reconhecimento pelo trabalho laborioso realizado pela nossa comunidade.
Metodologia de elaboração do PDI e seus objetivos
Ém 19 de setembro de 2016, na Plenaria Ordinaria de Diretores e Decanos, foi
apresentado o Roteiro para Élaboraçao de Documento da Unidade Acade( mica para o
Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRJ, com objetivos, questoes orientadoras e
cronograma de discussao (anexo).
Algumas areas demandaram maior atençao as suas particularidades, como as
unidades hospitalares. A Comissao de Sistematizaçao do PDI incorporou tais demandas,
solicitando que as especificidades pudessem ser contempladas.
O cronograma previa a elaboraçao, discussao e aprovaçao do documento na
unidade, posterior discussao e aprovaçao no Conselho de Centro e, por fim, o envio do
documento a Reitoria, compreendendo o período entre 2016 e 2017.
A complexidade do ano acade( mico de 2016, em virtude do referido ince( ndio no
edifício Jorge Machado Moreira, assim como a necessidade de maior aprofundamento
das discussoes nas unidades e centros provocaram consideravel atraso no planejamento
inicial. Desse modo, novos ajustes do cronograma foram consensuais, notadamente nas
Plenarias de Decanos e Diretores. A sistematizaçao das contribuiçoes das unidades,
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centros e orgaos complementares, e ainda das Pro-Reitorias, somente foi realizada entre
janeiro e abril de 2018.
A Comissao de Redaçao do Plano de Desenvolvimento Institucional foi constituída
a partir da Portaria nº 2.804, de 12 de abril de 2017. Desde entao, a comissao coligiu e
sistematizou os documentos enviados pelas unidades, centros e pelas Pro-Reitorias. Ao
longo do ano, as unidades e centros continuaram as discussoes em seus conselhos. Apos
o envio para a Comissao de Redaçao, os documentos foram analisados e reencaminhados
as unidades e aos centros para complementaçao de informaçoes, quando fosse o caso.
Alem do material encaminhado pelas unidades, foram utilizados dados
produzidos pelas Pro-Reitorias e orgaos da Administraçao Central, com o uso de todos os
sistemas de registro disponíveis na UFRJ e aos quais a universidade tem acesso: Sistema
Integrado de Gestao Acade( mica (Siga), Sistema Integrado de Recursos Humanos (Sirhu),
Sistema de Informaçao e Gestao de Projetos (Sigproj), Sistema Integrado de
Administraçao Financeira (Siafi), Sistema Integrado de Monitoramento Éxecuçao e
Controle (Simec), plataformas como a Coordenaçao de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnologico (CNPq), Sistema da Fundaçao de Amparo a Pesquisa do Éstado do Rio de
Janeiro (SisFaperj), Sistema de Gestao Integrada dos Imoveis Publicos Federais (SPUNet)
e Sistema de Apropriaçao e Controle da Informaçao (Siaci). Tambem foram consultadas
outras bases de informaçoes disponíveis na Administraçao Central a partir do registro de
dados referentes a conve( nios, contratos, parcerias e acordos nacionais e internacionais.
A contribuiçao das unidades e dos centros com as informaçoes para a produçao
do texto do PDI foi caracterizada pela diversidade típica da propria universidade. Os
textos foram trabalhados de modo a se escrever um documento de planejamento que
desse sentido a unidade institucional pretendida, respeitando-se toda a rica diversidade
presente nas contribuiçoes recebidas.
Éssas contribuiçoes foram organizadas considerando-se temas transversais cuja
elaboraçao foi possível pelo roteiro inicial e pelas formulaçoes das unidades. Tais temas
nos permitiram tratar dos pontos críticos da universidade, com destaque para a
integraçao dos projetos político-pedagogicos das unidades, bem como para os esforços
integrativos dos centros.
Outra questao importante para o PDI foi a refere( ncia ao quadro normativo
existente (Éstatuto e Regimento da UFRJ). Éssa refere( ncia foi tomada de forma crítica,
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pois, ao longo das discussoes, foi possível constatar que a gramatica da norma vigente
padece das marcas do momento historico em que foi elaborada (decada de 1970), o que
limita de forma expressiva praticas mais democraticas de gestao e normatizaçao. Nas
ultimas quatro decadas, a UFRJ mudou muito e tem ajustado suas normativas as
exige( ncias democraticas e reagido as formulaçoes jurídicas e políticas. Contudo, o
Éstatuto e o Regimento perderam coesao, coere( ncia e pertine( ncia. Nesse sentido, no
a( mbito da autonomia universitaria, o PDI esta articulado com o projeto de um Congresso
Universitario que possa definir consensos para futura reformulaçao democratica das
normas internas de acordo com um projeto universitario coletivo e atualizado, com base
nas necessidades da sociedade brasileira contempora( nea.
O PDI e um instrumento de estrategia. A UFRJ pretende ser um espaço de
liberdade ilimitada da produçao de conhecimento e experie( ncias de fazer social. Tem
como princípio estruturante as contribuiçoes desejadas pela UFRJ, com o objetivo de
assegurar o bem viver dos povos e, dessa forma, manter-se como uma instituiçao
estrategica para a naçao, fazendo jus aos recursos publicos nela investidos com
finalidade publica, coletiva e transformadora. Éste trabalho tem como refere( ncia os
projetos político-pedagogicos desenvolvidos em cada unidade, reposicionando o projeto
de integraçao universitaria para o centro do debate.
O principal objetivo do PDI e assegurar a melhor articulaçao institucional da UFRJ
no esforço coletivo em prol da realizaçao de sua funçao social de instituiçao publica
comprometida com o ensino, a pesquisa e a extensao, em favor do bem viver dos povos.
No período considerado, a funçao social requer:
a) aprofundar o compromisso com o projeto de educaçao publica para a naçao
por meio da viabilizaçao do complexo de formaçao de professores – integraçao mais
profunda com escolas basicas da rede publica de educaçao;
b) conferir maior centralidade na formaçao na area da saude, para a atuaçao
interdisciplinar, integrada, horizontal e publica (Sistema U# nico de Saude – SUS) no
projeto das unidades hospitalares em rede, atuando conjuntamente no Complexo
Hospitalar;
c)

prosseguir

o

desenvolvimento

científico-tecnologico

autodeterminaçao e da soberania do país nas areas estrategicas;

em

prol

da
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d) avançar na articulaçao da area de artes e cultura, fortalecendo o dialogo desse
campo com as demais areas do conhecimento, em favor da formaçao integral, ampla e
historico-crítica dos estudantes e da produçao de conhecimento socialmente relevante;
e) aprofundar o projeto de formaçao omnilateral dos estudantes, valorizando as
culturas científica, tecnologica, artística e humanística e a interpelaçao crítica do mundo
do trabalho;
f) tornar pensaveis os grandes dilemas da humanidade, desde a problematica
socioambiental as desigualdades advindas do metabolismo social da vida;
g) contribuir para a formaçao do sistema de cultura do país e seu papel no
mundo.
Um grande desafio para o atual PDI deve-se ao fato de que o de 2006 nao foi um
documento aprofundado de planejamento, tendo permanecido na fase de proposta. Seu
processo de discussao foi sustado pelo desenvolvimento do Plano Diretor e pelo Plano de
Reestruturaçao e Éxpansao da UFRJ. Nesse sentido, constitui-se como um documento
diagnostico da situaçao da UFRJ, indicando um conjunto de objetivos estrategicos e
metas, muitas delas atuais, porem sem avançar na analise dos problemas apontados.
A elevada qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensao desenvolvidas
pela UFRJ nao oculta as dificuldades e os problemas que a instituiçao enfrenta para
cumprir sua missao institucional e tornar-se uma verdadeira “construtora de futuros”.
Alguns desses problemas decorrem das políticas equivocadas das ultimas decadas;
outros, de sua estrutura peculiar e de seu proprio processo de constituiçao. No PDI de
2006 alguns dos problemas foram assim identificados:
... as restriçoes a plena aplicaçao do princípio da autonomia
universitaria, estabelecido pela Constituiçao Federal em seu artigo 207;
a insuficie( ncia dos recursos orçamentarios destinados ao custeio
e a manutençao de instalaçoes e equipamentos;
a inadequaçao dos mecanismos publicos de financiamento e
apoio institucional a pesquisa, no a( mbito dos governos federal e
estadual, que compromete a continuidade de varios programas, e
a desconstituiçao da dimensao social do Éstado exacerbada com
a Émenda Constitucional 95, a desqualificaçao do serviço publico e a
perda de importa( ncia social dos servidores.
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Éntre os problemas relacionados com sua propria formaçao e cultura, o PDI 2006
colocou em relevo:
... sua organizaçao federativa, com unidades com traços
autarquicos, desprovidas de estruturas integrativas que as capacitem a
atuar coordenadamente;
a compartimentalizaçao das carreiras profissionais em escolas
autossuficientes que desenvolvem a “cultura da propriedade do
estudante”;
a fragmentaçao e a tende( ncia ao crescimento das areas de ensino
e pesquisa atraves da proliferaçao de institutos e orgaos suplementares,
o que gera desperdício de recursos humanos e materiais;
a estruturaçao inadequada dos curricula, que restringe o tempo
para que o estudante possa introjetar uma cultura universitaria;
a persiste( ncia do carater “elitista” dos mecanismos de ingresso,
em virtude da escassez de cursos noturnos;
as limitaçoes a efetiva gratuidade do ensino, pela inexiste( ncia de
instrumentos que garantam a estudantes capazes, porem desprovidos
de recursos, condiçoes para dedicar-se exclusivamente aos estudos;
o isolamento entre as unidades da universidade e entre esta e as
demais instituiçoes e insta( ncias da sociedade, pela falta de mecanismos
integradores e de instrumentos de comunicaçao de massa, internos e
externos;
o carater burocratico de sua organizaçao administrativa, com
excessiva regulamentaçao, tanto interna como externa (governamental),
inibidora da criatividade e da liberdade de iniciativa.
A combinaçao desses problemas e responsavel pela formaçao, no
interior da UFRJ, de uma cultura universitaria em que e possível
encontrar ecos de patrimonialismo e praticas que valorizam a
fragmentaçao: em que tudo – espaços, instalaçoes, equipamentos,
recursos humanos e ate mesmo os estudantes – passa a ser considerado
e apropriado particularizadamente por unidades de ensino e por
departamentos (PDI 2006, pp. 47-48).

Ém que pesem diverge( ncias quanto as proposiçoes elaboradas no período, como
o diagnostico exagerado do isolamento e da fragmentaçao, e razoavel sustentar que os
principais problemas apontados possuem atualidade.
Do PDI de 2006 para o período atual, as principais mudanças na caracterizaçao
do segmento estudantil estao relacionadas aos impactos da mudança do acesso, pelo
Éxame Nacional do Énsino Medio (Énem), de carater nacional, da alocaçao e distribuiçao
de vagas por meio do Sistema de Seleçao Unificada (Sisu) e da adoçao de cotas.
Contudo, como assinalado, a democratizaçao do acesso encontra-se ameaçada em
virtude da debilidade do Plano Nacional de Assiste( ncia estudantil (Pnaes), importante
programa que nao assegura a democratizaçao da permane( ncia. A questao da assiste( ncia
estudantil e decisiva nesse a( mbito, porem isso nao exime o fato de que a propria
organizaçao acade( mica precisa estar em maior sintonia com a maioria da juventude
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brasileira. A oferta dos cursos noturnos ainda e muito restrita. Muitos estudantes de
baixa renda que frequentam cursos em turno integral nao dispoem de suporte de
assiste( ncia estudantil e, ainda, recebem escasso suporte pedagogico nas disciplinas de
maior exige( ncia de conteudos previos, em parte inacessíveis para um grande numero de
estudantes. É# preciso buscar alternativas para que as atividades acade( micas obrigatorias
possam se dar em apenas um turno, ainda que prolongando o tempo de permane( ncia do
estudante na universidade.
Outro aspecto que chama a atençao e que, apesar do estímulo a criaçao de novos
itinerarios formativos, os curricula continuam muito pouco flexíveis e orientados pela
“cultura da propriedade do estudante” mencionada pelo PDI 2006. O objetivo de avançar
na abertura de novos percursos para os estudantes nos varios espaços de formaçao da
universidade no a( mbito do ensino, da pesquisa e da extensao segue atual, conforme e
possível depreender da analise do presente PDI.
No que tange as políticas hetero( nomas, e de se notar que as restriçoes a plena
aplicaçao do princípio da autonomia universitaria, estabelecido pela Constituiçao
Federal em seu artigo 207, aumentaram com a intervençao permanente dos orgaos de
controle e pela açao governamental em materias proprias da universidade, inclusive a
gestao financeira. A judicializaçao da relaçao entre a universidade e as insta( ncias
federais de controle cria uma grande restriçao de formulaçao e açao auto( noma para uma
instituiçao que deveria primar por seu carater inovador. Alem disso, a Lei de Diretrizes e
Bases (LDB) de 1996 determina uma serie de restriçoes organizativas para as
universidades que impedem uma democratizaçao maior de sua gestao.
O quadro de insuficie( ncia dos recursos orçamentarios destinados ao custeio, a
construçao de novas instalaçoes, a manutençao predial e, tambem, a aquisiçao de
equipamentos, apos os anos de expansao dos recursos, sofreu forte agravamento a partir
de 2014. Ésse quadro de restriçoes e ainda mais deleterio quando a expansao da ultima
decada e considerada. Como alertado no período inicial da expansao, a ause( ncia de lei
específica sobre o financiamento sustentado da expansao cobra, agora, um alto preço. É
pior, desde 2014, com sucessivos contingenciamentos orçamentarios, inclusive de
receitas provenientes de recursos proprios e, a partir de 2016, com a reduçao do proprio
orçamento.
É# necessario sublinhar a situaçao dos recursos de investimentos. Com efeito, em
2018 a Lei Orçamentaria Anual (LOA) estabelece um montante para a UFRJ que
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corresponde a menos de 20% do orçamento de investimento de 2013 e 2014. Agrava
ainda mais a situaçao o fato de que o Ministerio da Éducaçao (MÉC) reservou 50% dos
recursos de investimento para seu uso discricionario, em clara afronta ao princípio
constitucional da autonomia universitaria. Assim, a paisagem desoladora de predios
inacabados, mas perto da conclusao seguira como uma tende( ncia no ano em curso. O
contraste com os anos posteriores ao PDI de 2006 e, nesse caso, gritante.
Outro aspecto a considerar e a permanente corrosao da autonomia de gestao
financeira. A obrigatoriedade de utilizar os recursos no ano fiscal impede qualquer
planejamento de maior envergadura. Alem disso, e preciso colocar em relevo a profunda
inadequaçao das leis e normas de licitaçao. O gozo da autonomia requer lei específica
para as licitaçoes na universidade.
A inadequaçao dos mecanismos publicos de financiamento e apoio institucional a
pesquisa, no a( mbito dos governos federal e estadual, que compromete a continuidade de
varios programas, foi agravada pela reduçao geral dos recursos no Ministerio da Cie( ncia,
Tecnologia, Inovaçoes e Comunicaçoes (MCTIC) e das políticas de editais tematicos que
colocam em evide( ncia a insuficie( ncia de financiamento para a pesquisa basica.
Complementarmente, a crise na Fundaçao de Amparo a Pesquisa do Éstado do Rio de
Janeiro (Faperj) repercute de modo muito importante na UFRJ.
A desvalorizaçao da esfera social do Éstado, a desqualificaçao do serviço publico e
a perda de importa( ncia social dos servidores seguem como política. Os problemas em
torno da carreira com os governos entre 2006 e 2015, a despeito da gravidade dos
mesmos (vista a desestruturaçao da carreira do Plano U# nico de Classificaçao e
Retribuiçao de Cargos e Émpregos – PUCRCÉ), nao se comparam a situaçao verificada no
governo do presidente Michel Temer.
Desse modo, cada palavra que o leitor encontrara adiante – e sao muitas! –
carrega em si, de algum modo, esse contexto difícil. É e emocionante a enorme energia
criadora do futuro que nelas se encontra.
No capítulo 1 o leitor encontra consideraçoes historicas sobre as universidades e
a pesquisa, assim como apontamentos a respeito das grandes problematicas que o PDI
esta instado a interpelar e interagir. O capítulo 2, o mais extenso, aborda de modo
abrangente o tema que constitui a nervura central da vida universitaria: a graduaçao. A
pos-graduaçao e a pesquisa sao examinadas com riqueza de indicadores no capítulo 3. O
capítulo 4 apresenta o estado da arte da extensao, tema desenvolvido com enfoque
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historico e ricas proposiçoes. A seguir, o capítulo 5 esta dedicado ao Plano de
Cooperaçao e Interca( mbio Internacionais, destacando princípios, oportunidades,
expectativas e riscos decorrentes da ofensiva mercantil das corporaçoes mundiais. As
políticas estudantis, agora elevadas na hierarquia institucional por meio da criaçao de
uma pro-reitoria, sao discutidas de modo abrangente no capítulo 6. As políticas de
pessoal e de valorizaçao do trabalho universitario – tema sensível em virtude das
mudanças nas carreiras, extinçao de cargos, riscos decorrentes da contrarreforma da
Previde( ncia – sao discutidas no capítulo 7. A analise da situaçao orçamentaria
extremamente difícil pode ser vista no capítulo 8, que apresenta, ainda, alternativas e
possibilidades de melhoria da situaçao orçamentaria e de investimentos futuros. O nono
e ultimo capítulo aborda as questoes relacionadas com a infraestrutura e o patrimo( nio
da instituiçao, assunto que subjaz todos os capítulos anteriores.
Ém contexto de vertiginosa aceleraçao do tempo – em decorre( ncia, inclusive, da
intensificaçao do trabalho –, o convite a leitura de todo o texto pode soar como algo
indevido, mas, apesar de ser ainda um documento em elaboraçao, e certo que o leitor
conhecera muito melhor a sua instituiçao. É como todos somos apaixonados pelo fazer
universitario, tenho convicçao de que a simples leitura ira provocar um turbilhao de
inquietaçoes, ideias e críticas. É isso e otimo, pois e o que nos move no “fazimento”
historico.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 2018.
Roberto Leher

15

1 CONTEXTO, RELEVÂNCIA E GRANDES TEMAS DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) DA UFRJ
Perto de completar o seu primeiro seculo, a UFRJ deixou de ser a “universidade
conglomerada” constituída pela reuniao de escolas independentes e isoladas que,
paulatinamente, foram constituindo, inicialmente, a Universidade do Rio de Janeiro
(1920), depois a Universidade do Brasil (a partir de 1937) e, ja na ditadura empresarialmilitar, em 1965, a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
A organicidade institucional foi sendo forjada pelas praticas acade( micas, pela
abertura de novas fronteiras de conhecimentos e pelo adensamento da concepçao
institucional de que, mais do que escolas abrigadas em uma mesma organizaçao, as
geraçoes precedentes lograram constituir um sentido unificador, por meio de normas de
ensino, de pesquisa e, apos a Constituiçao Federal de 1988, de extensao. Um marco
crucial nesse processo foi a constituiçao da Faculdade Nacional de Filosofia (19391968), que agregou diversas unidades das Cie( ncias da Natureza, Éducaçao, Filosofia e
Cie( ncias Sociais, embora nao necessariamente assegurando coesao entre elas.
A configuraçao institucional unificada se deu por meio de seus estatutos (e por
seus correspondentes regimentos)e, atualmente, dispoe sobre: a autonomia didaticocientífica, administrativa e de gestao financeira e patrimonial; os seus fins; a forma de
autogoverno por meio de seus colegiados; a organizaçao e composiçao de seus
colegiados; os seus orgaos da infraestrutura e das estruturas media e superior; as formas
de organizaçao acade( mica (faculdades, escolas, institutos); a carreira docente e dos
tecnicos-administrativos, em conformidade com a legislaçao nacional; as normas
relativas aos estudantes; as atividades de ensino de graduaçao e pos-graduaçao, de
pesquisa e de extensao; o financiamento e patrimo( nio, entre outras mais específicas.
Muito dessas normas foram escritas em processos de intensa participaçao de seu corpo
social, nas lutas dos estudantes, notadamente por meio do DCÉ Mario Prata, espaço
unificador de lutas, debates e açoes que contribuiu de modo extraordinario para a
construçao da imagem do “estudante da UFRJ”, dos tecnicos-administrativos e docentes,
representados pelas suas entidades.
Os mais relevantes fundamentos da atual institucionalizaçao da UFRJ se deram no
contexto da chamada “reforma universitaria” de 1968 (Lei 5.540/1968). O sistema de
creditos (um tema que carece de avaliaçao sistematica), a organizaçao departamental
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(outra questao organizacional que demanda debate e que remonta ao Éstatuto de 1946),
o fim das catedras foram medidas que aceleraram o processo de transformaçao
institucional das universidades brasileiras.
Outras mudanças profundas foram provocadas pelas políticas de pesquisa e de
pos-graduaçao, entre as quais os Planos Basicos de Desenvolvimento Científico e
Tecnologico (PBDCT), os Programas de Apoio ao Desenvolvimento Científico e
Tecnologico (PADCT), a criaçao do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnologico (FNDCT/1971) e da Financiadora de Éstudos e Projetos (Finep/1969) e,
ainda, as mudanças no CNPq (1974) e na Capes (1976). No caso da pos-graduaçao, e
necessario acrescentar, tambem, as regulamentaçoes do Conselho Federal de Éducaçao,
como, por exemplo, o Parecer Sucupira, que regulamentou a pos-graduaçao em 1965.
A expansao rapida e siste( mica da pos-graduaçao possibilitou a conflue( ncia de
areas de pesquisa, novos horizontes interdisciplinares, tornando a UFRJ uma instituiçao
muito mais complexa, alargando a sua tradiçao de formaçao profissional de modo a
contemplar a pesquisa de modo mais sistematico. A interaçao entre docentes, estudantes
e tecnicos aumentou vertiginosamente. A vigorosa qualificaçao do corpo docente e dos
tecnicos-administrativos igualmente foi virtuosa. A ampliaçao do numero de doutores foi
de tal ordem que em menos de duas decadas praticamente todas as areas puderam
constituir os seus programas de pos-graduaçao. A extensao adquiriu novas feiçoes e
dimensao, abrangendo areas tematicas como educaçao, saude, meio ambiente, cultura,
arte, comunicaçao, trabalho, direitos humanos e justiça, tecnologias e diversas interaçoes
na esfera da produçao.
No período da ditadura, o modelo de fomento a pesquisa nao poderia ser
democratico e, muito menos, fortalecer a autonomia universitaria. Nos países
industrializados, profundas transformaçoes marcaram a historia da universidade nos
anos 1960, especialmente o aprofundamento da subordinaçao da cie( ncia e de seus
aparatos ao capitalismo monopolista (forjando a tecnocie( ncia). No Brasil, nas decadas de
1960 e, principalmente, de 1970, ocorreu significativa ampliaçao das estatais, muitas
com base tecnologica. Nesse período, ocorreu maior induçao da pesquisa pelo Éstado,
gerando uma situaçao contraditoria. Émpresas publicas demandam força de trabalho
com elevada qualificaçao, e o aparato de Éstado, a partir de seus Planos Nacionais de
Desenvolvimento, capitalizou os seus orgaos de fomento as atividades de cie( ncia e
tecnologia. Éntretanto, ao mesmo tempo, as políticas de financiamento a cie( ncia e a
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tecnologia vieram acompanhadas de profundo esvaziamento dos meios para que a
propria universidade pudesse auspiciar as suas atividades basicas de pesquisa. Assim, o
financiamento da pesquisa dirigido desde fora das universidades passou a ser dirigido
diretamente aos pesquisadores, enquanto as universidades perdiam verbas para
investimento e custeio de pesquisas.
Com o mesmo proposito de fragilizaçao da autonomia universitaria, estudantes e
professores foram afastados da universidade por meio do Decreto n.o 477/69 e do AI5/68. A mensagem era clara: os que atuarem em linha com a ditadura receberao apoios e
recompensas; os críticos que resistirem serao alvo da coerçao.
De fato, cinquenta anos depois, nao ha como esquecer o AI-5/68, do Decreto no
477/69 e, principalmente, os assassinatos de trabalhadores universitarios como, no caso
da UFRJ, o do professor Lincoln Bicalho Roque e de pelo menos 25 estudantes, como, por
exemplo, de Mario Prata, nome consagrado no DCÉ/UFRJ. No a( mbito de tais lutas, e
necessario colocar em relevo, anos mais tarde, ja no final dos anos 1970, a luta pela
reintegraçao dos docentes afastados compulsoriamente pelo AI-5 e pelo Decreto no. 477
de 26 de fevereiro de 1969, que totalizaram quase uma centena.
A partir do final dos anos 1980, ja no contexto dos ventos democratizantes – no
fluxo do ascenso das lutas sociais de diversos setores da sociedade –, houve conquistas
importantes, como a Constituiçao de 1988, a criaçao do Ministerio da Cie( ncia e
Tecnologia (MCTIC), em 1985, ainda que com descontinuidades, e o importantíssimo
Plano U# nico de Classificaçao e Retribuiçao de Cargos e Émpregos (PUCRCÉ), em 1987.
Émbora os conselhos científicos dos orgaos de fomento tenham se beneficiado das brisas
democratizantes (arejando a composiçao dos conselhos dos orgaos de fomento), a logica
hetero( noma do financiamento nao foi superada. Ao contrario, os editais vindos do
aparato de fomento, na logica de distribuiçao direcionada de recursos restritos,
estreitaram, ainda mais, os vínculos dos pesquisadores com as prioridades estabelecidas
pelo sistema de Cie( ncia e Tecnologia (C&T). De fato, o princípio da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensao, estabelecido no art. 207 da Constituiçao Federal de
1988, foi um marco para a abertura das universidades publicas a participaçao mais ativa
dos movimentos sociais, do SUS e das escolas publicas como parceiros na produçao de
conhecimento da universidade.
O ingresso dos novos servidores, por meio de concurso publico de provas e
títulos, assim como a institucionalizaçao do regime de dedicaçao exclusiva e a
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valorizaçao da titulaçao, erigiram bases mais solidas para a indissociabilidade entre o
ensino, a pesquisa e a extensao na universidade em todo país. Contudo, a severa crise
econo( mica, agravada pela Crise da Dívida de 1982, tornou ainda mais escassos os
recursos destinados a pesquisa e, tambem, ao custeio e aos investimentos das
universidades federais, justo em um período de imensa energia criadora. Ém virtude das
lutas pela democracia no país, as universidades viveram tempos de muita restriçao.
A continuidade da dina( mica hetero( noma de financiamento a pesquisa produziu
situaçoes contraditorias: laboratorios com alta tecnologia inseridos em edificaçoes com
baixa capacidade de fornecimento de energia; areas muito capitalizadas coexistindo com
areas descapitalizadas; areas que determinados governos consideraram prioritarias
deixaram de ser por seus sucessores, produzindo descontinuidade de importantes
programas de pesquisa e de pos-graduaçao. Resultou desse processo um quadro
negativo de desenvolvimento desigual das areas de conhecimento, o que influe( ncia o
engajamento dos estudantes, docentes e tecnicos nas areas mais bem financiadas, a
partir de escolhas motivadas por demandas externas as universidades.
É# possível afirmar que tal modelo de financiamento possui repercussao geral na
instituiçao, interferindo no lugar simbolico dos campos de conhecimento na graduaçao,
na pos-graduaçao e na extensao universitaria. O objetivo da desidrataçao da autonomia
didatico-científica das universidades empreendida pela ditadura empresarial-militar,
naquele contexto, nao foi submetido a avaliaçao rigorosa e sistematica e, assim, as suas
conseque( ncias seguiram no período pos-Constituiçao de 1988.
Particularizando a UFRJ, os anos de ocaso da ditadura empresarial-militar vieram
acompanhados de esperançosa participaçao da comunidade universitaria. Foram os
tempos de criaçao da Associaçao de Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(Adufrj), de refundaçao da Associaçao dos Servidores da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (Asufrj), assim como do revigoramento do Diretorio Central dos Éstudantes
(DCÉ). Nesse clima participativo, ocorreu a primeira eleiçao para reitor da UFRJ. A
eleiçao do professor Horacio Macedo, o primeiro reitor do país legitimado pela
comunidade apos o período ditatorial, inaugurou uma nova forma de interaçao da
instituiçao com a sociedade, por meio de projetos de extensao e da aboliçao de todas as
taxas objetivando assegurar a plena gratuidade.
Horacio Macedo criou uma pro-reitoria propria para as atividades acade( micas de
extensao. A extensao universitaria foi fortalecida na relaçao com a comunidade da Mare,
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com os espaços de popularizaçao da cie( ncia (espaços de cie( ncia e museus), restando os
desafios de desenvolver a relaçao com os movimentos sociais e, nao menos importante,
de melhor institucionalizaçao desse princípio constitucional.
Frustrando as expectativas democraticas, os anos 1990, notadamente a partir de
Fernando Collor de Mello (que tentou acabar com a gratuidade, instituindo a cobrança
de mensalidades nas universidades publicas), sao de avanço na agenda neoliberal,
especialmente exitosas no governo de Fernando Henrique Cardoso, como o Plano
Diretor da Reforma do Éstado (que pretendia tornar as universidades Organizaçoes
Sociais de direito privado e acabar com o PUCRCÉ, instaurando o “emprego publico”, por
meio de contratos regidos pela CLT). A segunda metade dos anos 1990 foi um período de
severo arrocho salarial para os servidores, assim como de enorme restriçao
orçamentaria e de escassos concursos publicos. A reforma da previde( ncia provocou
grave corrida as aposentadorias afetando severamente as universidades. A aprovaçao de
uma Lei de Diretrizes e Bases (1996) que negava a valorizaçao da educaçao publica foi a
culmina( ncia de uma decada muito negativa para o desenvolvimento institucional das
universidades. As derrotas somente nao foram maiores, como nos casos da gratuidade e
da transformaçao das universidades em Organizaçoes Sociais, porque a luta da
comunidade universitaria foi impetuosa e corajosa.
A partir de meados da primeira decada de 2000, as resiste( ncias e as lutas da
comunidade universitaria – e as demandas sociais de expansao – possibilitaram um rico
e complexo debate sobre o Programa de Éxpansao e Reestruturaçao das Universidades
(Reuni), processo liderado pelo reitor Aloísio Teixeira.
A expansao de cursos e concursos possibilitou um virtuoso soerguimento das
universidades federais brasileiras, ampliando o numero de 44 para 63 universidades.
Por meio de cotas, da ampliaçao das vagas e do Sisu, as universidades publicas mudaram
muito rapidamente o perfil social de seus estudantes. O maior aporte de recursos de
custeio e de investimentos garantiu melhores condiçoes para os novos programas,
cursos e campi. As universidades viveram anos de melhorias e de renovaçao
especialmente importantes no que diz respeito a ampliaçao de concursos para
servidores docentes e tecnico-administrativos.
As pole( micas sobre o Reuni estiveram centradas em pontos como a ause( ncia de
institucionalizaçao efetiva do financiamento, visto que os recursos foram planejados
para o período 2007-2012. Diversos setores estudantis, de docentes e de tecnicos-
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administrativos, assim como estudos acade( micos, alertaram que firmar um contrato de
expansao sem a garantia de futuros recursos, independentemente dos governos, poderia
colocar em risco as conquistas e instaurar grave crise nas universidades. Outro aspecto
que provocou pole( mica foi a incorporaçao no Reuni (por meio do projeto denominado
“Universidade Nova”) do modelo do Processo de Bolonha. Ésse marco fracionaria os
cursos de graduaçao: uma primeira etapa mais massificada e de menor complexidade,
outra voltada para a profissionalizaçao dos estudantes considerados “talentosos”.
Finalmente, o terceiro ponto de conflito foi sobre o Pnaes visto que, alem de insuficiente
em termos orçamentarios, em especial, de recursos de investimentos, o programa nao foi
institucionalizado em lei.
Os debates foram frutíferos. Na UFRJ, o Plano de Reestruturaçao e Éxpansao da
UFRJ (2007-2012) possibilitou a criaçao de dois novos campi: Macae, ja instituído como
campus, e Xerem, polo em vias de consolidaçao como campus. Ademais, novos cursos
foram criados sem a adoçao do Modelo de Bolonha e parte deles orientados por modelos
de organizaçao acade( mica (multiunidades) que seguem sendo avaliados, possibilitando
forte expansao de matrículas.
De fato, entre 2006 e 2015, foram criadas 90 habilitaçoes em graduaçao e 25
programas de pos-graduaçao. Nesse mesmo período, a extensao se institucionalizou,
envolvendo um numero crescente de estudantes e, em 2017, tornou-se obrigatoria nos
currículos de graduaçao. Desde 2006, a UFRJ expandiu em mais de 20 mil o seu numero
de estudantes (17.583 estudantes de graduaçao e 2.496 de pos-graduaçao), um
crescimento de 50%. O corpo docente aumentou em 34,6%, entretanto o aumento do
numero de tecnicos-administrativos foi de apenas 9,3%, situaçao agravada com a
extinçao de funçoes essenciais como segurança e pessoal para bioterios, por exemplo.
O dinamismo da UFRJ, nas duas ultimas decadas, foi marcante. Ocorreram
importantes mudanças na forma de organizaçao de grandes areas acade( micas, por meio
da consolidaçao de novos campos do conhecimento ou, pelo menos, de novas
problematicas científicas, como os estudos relativos aos direitos humanos, a infa( ncia, as
questoes de ge( nero, as nanotecnologias, aos novos encadeamentos de pesquisa na area
de petroleo e gas e aos novos contornos da genetica molecular, entre outros relacionados
aos campos das cie( ncias sociais e humanas, das artes e dos estudos jurídico-econo( micos.
Como assinalado, a mudança na UFRJ de maior repercussao se deu na composiçao
social de seus estudantes. A adoçao do Énem, do Sisu, acrescida das políticas de açao
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afirmativas, possibilitou alteraçoes sem precedentes na composiçao social dos(as)
estudantes, mudanças inequivocamente positivas e que te( m exigido radical
redimensionamento das políticas de assiste( ncia e direitos estudantis, notadamente do
Pnaes. Mais do que bolsas de apoio a moradia, emergiram os problemas das novas
moradias e dos restaurantes universitarios, da melhor mobilidade estudantil, do
transporte e das salas de estudo. A UFRJ, a maior universidade federal do país, atrai um
universo de estudantes que busca os melhores cursos de graduaçao, alem de abrir a
possibilidade de viver e estudar em um grande centro urbano como a cidade do Rio de
Janeiro. Ésse processo tornou a UFRJ mais negra, indígena, diversa espacialmente,
conformando um corpo discente mais proximo a diversidade cultural, etnico-racial e
social do país.
Outras mudanças relacionadas a funçao social da instituiçao merecem destaque.
A UFRJ, desde o início dos anos 1960, vem fortalecendo suas interaçoes acade( micas com
setores produtivos estrategicos para o país. Ém 1963, foi constituída a Coppe, um marco
na pesquisa tecnologica, particularmente para que a soberania energetica pudesse ser
uma realidade. Ém 1973, a Petrobras instalou o seu centro de pesquisa no campus,
constituindo o Cenpes. A incubadora de empresas foi criada em 1994 e, em 1997, o
Conselho Universitario aprovou a criaçao do Parque Tecnologico da UFRJ. Um laborioso
processo de urbanizaçao e preparaçao da infraestrutura foi realizado, possibilitando a
sua inauguraçao em 2003. Desde entao, diversas empresas de medio e grande porte se
instalaram na area, especialmente na area de petroleo e gas. Atualmente, o Parque vem
diversificando suas atividades. A GÉ inaugurou o seu centro de pesquisas latinoamericano, assim como outras grandes empresas como ÉMC, Siemens e Ambev. Um
marco recente em 2016 foi a viabilizaçao do trabalho conjunto com a Fundaçao Oswaldo
Cruz (Fiocruz), objetivando consolidar, com Farmanguinhos, a pesquisa na area de
farmacos. A perspectiva e de que o Parque abarque o conjunto de areas de conhecimento
que conforma a UFRJ. Iniciativas de base tecnologica e cultural realizadas por estudantes
sao incentivadas, abrindo espaço para que estudantes possam desenvolver suas criaçoes.
O objetivo e estreitar, cada vez mais, as interaçoes acade( micas entre a pesquisa basica e
aplicada e a pesquisa e desenvolvimento, ampliando o dialogo com os Institutos
Nacionais de Cie( ncia e Tecnologia (INCT) entre outros.
Uma breve caracterizaçao da instituiçao seria falha se nao abordasse a dimensao
de suas instalaçoes e de sua localizaçao territorial. A UFRJ e uma verdadeira cidade com
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70 mil habitantes. Apenas no Rio de Janeiro a Prefeitura da UFRJ, principal orgao
responsavel pela manutençao e planejamento da infraestrutura, tem de administrar uma
area de cerca de 5 milhoes e 600 mil metros quadrados, equivalente ao bairro de
Copacabana com cerca de metade de sua populaçao. Alem da Cidade Universitaria, a
UFRJ esta localizada nos bairros do Centro (Direito, Ginecologia, Musica, Ifcs-IH), Zona
Sul (campus da Praia Vermelha e Colegio de Aplicaçao), no polo de Duque de Caxias e em
Macae, cidade do campus Aloísio Teixeira. Nessas areas, estao instaladas 87 edificaçoes
(correspondendo a uma area edificada total de cerca de 1 milhao de metros quadrados),
sendo 15 delas tombadas; centenas de laboratorios; nove unidades acade( micoassistenciais, incluindo um hospital de grande porte, o Hospital Universitario Clementino
Fraga Filho; 225 mil metros quadrados de ruas, avenidas e estacionamentos e 1 milhao e
600 mil metros quadrados de parques, jardins e gramados.
Ésse breve panorama historico e a apresentaçao de alguns de seus grandes
numeros permitem afirmar que a UFRJ e nao apenas a maior universidade federal
brasileira, como uma das melhores instituiçoes de ensino superior da America Latina,
sendo respeitada e reconhecida em todo o mundo universitario, em especial pelo
fortalecimento de suas interaçoes acade( micas internacionais, tema abordado em seçao
específica.
A UFRJ nao pode prescindir de um PDI que permita a construçao do futuro de
modo deliberado, participativo e criativo. Uma instituiçao de tamanha complexidade e
com tantos desafios nao pode deixar de projetar o seu futuro de modo pensado,
planejado, com metas e objetivos que nao podem ser elaborados sem profunda interaçao
com a sua historia, com as suas praticas acade( micas atuais e com refinada sintonia com
os dilemas e problemas advindos de uma conjuntura, em todos os sentidos, muito difícil
e desafiadora. A comunidade da UFRJ deve a si mesma e a sociedade brasileira um
balanço crítico de seu desenvolvimento institucional. Na ultima decada, a instituiçao
cresceu de modo acentuado, diversificou seus cursos, ampliou a pos-graduaçao, criou
novos campi e alterou o lugar institucional da extensao, por compreender a necessidade
de dialogo com os povos, com os seus problemas, desafios e sonhos.
Conforme apontado em seçao específica, a trajetoria recente da UFRJ permite
identificar muitas lacunas para que possa realizar plenamente a sua multifacetada
funçao social, como a necessidade de maior centralidade a formaçao de professoras e
professores da Éducaçao Basica, de fortalecer os nexos formativos e de pesquisa entre as
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unidades basicas e as unidades hospitalares acade( mico-assistenciais, a criaçao de
espaços articuladores de problematicas emergentes, como mudanças climaticas, energia,
cidades, arboviroses etc. No que se refere a incorporaçao de estudantes e trabalhadores,
e forçoso reconhecer que sera preciso avançar na acessibilidade, tanto no plano das
edificaçoes e da urbanizaçao dos campi, como do ponto de vista epistemologico e
cultural. Temas como racismo, discriminaçao sexual, machismo nao podem deixar de
ganhar maior centralidade no projeto institucional, pois estao inscritos na nervura
central do projeto institucional: os direitos humanos fundamentais.
Para tanto, a seguir, a agenda do PDI sera apresentada de modo sistematico, assim
como a metodologia de trabalho que orienta a sua elaboraçao, ainda incompleta, pois
estara em discussao nas unidades acade( micas, centros e colegiados superiores.

1.1 Fazer frente ao “livre mercado acadêmico”
Historicamente, o desenvolvimento científico e tecnologico realizado no a( mbito
das universidades esta em permanente tensao com as grandes linhas da economia e das
políticas empreendidas no a( mbito do Éstado e com as expectativas do bloco no poder. No
Brasil nao e diferente. Do conflito aberto no período da ditadura as chamadas reformas
do Éstado nos anos 1990 e destas as recentes mudanças no proprio MCTI e as reformas
engendradas pela ÉC 95/2016, os exemplos sao incontaveis. A universidade, por
suposto, nao pode permanecer passiva diante das investidas hetero( nomas, assimilando
acriticamente mudanças conjunturais e casuísticas e, tampouco, pode deixar de projetar
seu futuro no gozo de sua autonomia constitucional. Por isso, e preciso plano, metas,
estrategias.
O desenvolvimento institucional da universidade possui, por conseguinte,
dina( micas endogenas e exogenas em mutua interaçao. Um exame acurado das
universidades confirma que o vetor expresso pelas políticas do Éstado prevalece
largamente. O desenvolvimento desigual regional, entre areas do conhecimento e dentro
destas, de linhas de pesquisa, expressa-se na infraestrutura das edificaçoes, laboratorios,
equipamentos etc., assim como nos recursos de pesquisa, bolsas de pesquisa e influe( ncia
no aparato de cie( ncia e tecnologia.
Sem um planejamento autorreflexivo, como o PDI, esse desenvolvimento desigual
pode ampliar-se, reproduzindo assimetrias que comprometem a funçao social da
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universidade, sua indeclinavel autonomia, seu carater publico, laico e gratuito. A# reas e
linhas de conhecimento subdimensionadas externamente devem ser fortalecidas,
planificando o ensino, a pesquisa e a extensao. O PDI e, portanto, necessario para
assegurar a formaçao científica rigorosa dos estudantes, pois fortalece o pluralismo
teorico e epistemologico da instituiçao.
Ademais, longe de ser um instrumento burocratico, a atualizaçao permanente do
PDI deve funcionar como um grande espaço de integraçao dos projetos acade( micos das
unidades. O PDI tem de incentivar e valorizar o sentido coletivo e de articulaçao
científica e organizacional da funçao social da universidade. Trata-se de uma postura que
se abre as demandas, as informaçoes e as formulaçoes proprias de suas areas de saber.
Assim, cada vez mais, o Plano de Desenvolvimento Institucional sera construído (e
percebido) pelo protagonismo dos que fazem, cotidianamente, a universidade.
Passados mais de dez anos apos a publicaçao da Proposta de Plano Quinquenal de
Desenvolvimento Institucional de março de 2006 1, a UFRJ precisa se recolocar a tarefa
do planejamento institucional. Ém 2006, quando a UFRJ se propo( s refletir sobre si
mesma e desenvolver um PDI, a equipe que sistematizou o Plano identificou problemas,
entre eles alguns que “decorrem das políticas governamentais equivocadas das ultimas
decadas, como, por exemplo, as restriçoes a plena aplicaçao do princípio da autonomia
universitaria; a insuficie( ncia cro( nica de recursos orçamentarios; a inadequaçao de
mecanismos publicos de financiamento e apoio institucional a pesquisa; a
desqualificaçao do serviço publico” (UNIVÉRSIDADÉ FÉDÉRAL DO RIO DÉ JANÉIRO,
2006, p. 1). Assim, e importante reconhecer a atualidade dessa descriçao.
O PDI (2006) nao foi concluído e implementado. Desde entao, outros documentos
institucionais foram produzidos, como “A Universidade Necessaria: Programa de
Reestruturaçao e Éxpansao da UFRJ – 2008-2012” e o “Plano de Reestruturaçao e
Éxpansao da UFRJ: Proposta de Resoluçao”, em outubro de 2007. Alem disso, parte de
suas proposiçoes foram inseridas no Plano Diretor da UFRJ, 2010-2020, que, apesar de
aprovado pelo Conselho Universitario (Consuni) da UFRJ, nao foi colocado em pratica,
entre outros problemas, em virtude do atraso nas obras e, a partir de 2014, em
decorre( ncia da falta de recursos de investimento.
A despeito dos inegaveis avanços na superaçao da concepçao de universidade
conglomerada, a UFRJ ainda padece de enormes desafios para aperfeiçoar os fluxos de
1

A Proposta de Plano Quinquenal de Desenvolvimento Institucional esta disponível em:
https://ufrj.br/docs/PDI.pdf
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comunicaçao acade( mica entre as unidades, cursos e pesquisas e, ainda mais, para atuar
em complexos tematicos estrategicos, como mudanças climaticas globais, formaçao de
professores, atuaçao na area de saude, energia, entre outros, articulando suas unidades
internas e estas com outras instituiçoes como as do Forum Rio: Dialogos Críticos sobre a
Crise2.
No referido documento de 2006, foi identificada a necessidade de superar o
“isolamento entre unidades da universidade e entre esta e as demais instituiçoes e
insta( ncias da sociedade, pela falta de mecanismos integradores e de instrumentos de
comunicaçao internos e externos” (UNIVÉRSIDADÉ FÉDÉRAL DO RIO DÉ JANÉIRO, 2006,
p. 2). Tais problemas exigirao pensar novas políticas de financiamento e manutençao da
pos-graduaçao e da pesquisa que contribuam para o fortalecimento institucional da
universidade.
Émbora tais determinantes sejam objetivos e nao passíveis de transformaçao
exclusivamente no espaço interno da universidade, isso nao significa que a universidade
publica nao possa reagir e enfrentar as suas conseque( ncias para o ensino, a pesquisa e a
extensao, nos marcos da autonomia, uma conquista inscrita na Constituiçao Federal. Nao
se trata, portanto, de retomar os pressupostos do nacional-desenvolvimentismo, mas,
antes, de reavaliar o significado da interrupçao do projeto de universidade que, ao fazer
cie( ncia rigorosa, contribui para tornar pensaveis os candentes desafios para o futuro da
humanidade e, ao mesmo tempo, para projetar e antecipar problemas e alternativas
emancipatorias.

1.2 A universidade no contexto brasileiro
A consideraçao do contexto socio-historico brasileiro e um ponto de partida
necessario. Éntre tantos aspectos, nao e possível desconsiderar o estrangulamento
financeiro imposto pelo governo federal. O atual financiamento do MÉC, alem de
decididamente insuficiente, nao contempla a expansao recente das federais por meio do
Reuni. Itens de despesa como predios tombados, depreciaçao de instalaçoes e hospitais
nao estao previstos nas rubricas orçamentarias. Urge assegurar os investimentos
necessarios para a conclusao das edificaçoes e infraestrutura necessaria ao
2

Sobre o Forum Rio: Dialogos Críticos sobre a Crise pode ser verificado na pagina da Anped em:
http://www.anped.org.br/news/forum-rio-dialogos-criticos-sobre-crise-lancado-nesta-terca-1-buscapromover-debates-e-acoes.
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desenvolvimento das funçoes sociais das universidades. As perdas orçamentarias
advindas de sucessivos contingenciamentos (2014, 2015 e 2016) produziram um deficit
estrutural que nao tem previsao de equacionamento a curto prazo. A exaustao da
infraestrutura, as vulnerabilidades em termos de segurança contra ince( ndios etc. sao
desafios de grande monta e que, alem de tudo, traduzem-se de modo muito diferenciado
entre as grandes areas de conhecimento. Ademais, existe o problema urgente dos
equipamentos (moradia, restaurantes, salas de estudo) para a assiste( ncia estudantil.
Mais recentemente, apos o “tropeço na democracia” a que se referiu o ministro do
STF Ricardo Lewandovsky, mudanças nas políticas de conteudo local, maior abertura do
setor de petroleo ao capital estrangeiro, em especial dos lotes estrategicos do pre-sal, o
ambiente no qual as universidades podem se desenvolver tornou-se muito mais arido.
As medidas em curso afetam a criaçao de empregos qualificados e a demanda por
pesquisas que possuem interface mais direta com o setor produtivo. De fato, o bloco no
poder, a coalizao de classes dominantes que efetivamente dirige o Éstado, redefine o
lugar do país na geopolítica econo( mica e do conhecimento, em prol da financeirizaçao
exacerbada e da focalizaçao da economia nas commodities de baixo valor agregado.
A perda de prestígio das universidades publicas no rol das políticas estrategicas, a
política educacional para a Éducaçao Basica de desvalorizaçao do fazer docente e sua
desintelectualizaçao, a desconcertante perda de complexidade do ensino medio
engendrada pela atual reforma e o esvaziamento sem precedentes da grande area de
cie( ncia e tecnologia sao sinais importantíssimos que nao poderao ser desconsiderados.
A partir de todas essas transformaçoes, a universidade publica federal vem
sofrendo pressoes externas que podem comprometer sua funçao social de instituiçao
comprometida com os problemas nacionais, antecipatoria frente aos maiores desafios
dos povos e capaz de assegurar uma formaçao das novas geraçoes com base em uma
etica publica.
Outra herança da contrarreforma de 1968 foi a expansao do setor privado,
sobretudo com Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inacio Lula da Silva, Dilma Rousseff e
Michel Temer. Com o Fundo de Financiamento Éstudantil (Fies) e o Programa
Universidade para Todos (Prouni), o caminho para o segmento empresarial vinculado
aos fundos de investimentos, hoje líder inconteste desse setor, foi pavimentado em
benefício das organizaçoes financeiras. O volume de recursos do Fies, superior a R$ 20
bilhoes por ano, ameaça a existe( ncia de orçamento para as universidades publicas. A
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retomada da ofensiva contra a gratuidade do ensino nas instituiçoes publicas esta
inserida nesse contexto.
Como salientado, as mudanças no sistema de ingresso dos estudantes, com leis de
cotas, Énem e Sisu, aceleraram a democratizaçao, repercutindo fortemente no perfil
social dos estudantes das federais: 66% dos estudantes possuem renda de ate 1,5 salario
mínimo, compreendendo, por conseguinte, estudantes com perfil Pnaes. Contudo, a
desproporçao entre as políticas de assiste( ncia estudantil e as demandas estudantis tem
servido de emolumento para importantes, e novas, lutas estudantis, colocando no centro
da agenda política da instituiçao a problematica dos direitos estudantis. Com efeito, na
UFRJ a renda de corte para recebimento de assiste( ncia estudantil direta nao ultrapassa
R$ 400, muito longe do teto Pnaes de 1,5 salario mínimo familiar medio.
Outra dimensao a considerar e o fato de que a virada do seculo XX para o seculo
XXI marca um período em que, pela primeira vez na historia da universidade latinoamericana, nao existem fraçoes burguesas locais significativas capazes de liderar ou
mesmo apoiar as universidades publicas como instituiçoes que produzem conhecimento
novo. A causa da educaçao publica e gratuita de alta qualidade esta nas maos dos
movimentos sociais, dos que fazem a universidade publica e daquelas fraçoes sociais
democraticas que, de fato, estao comprometidos com o seu porvir.
Ésses desafios, entre outros, requerem um processo de avaliaçao da universidade
publica com base em outros metodos, valorizando a contextualizaçao historica, a
pertine( ncia da produçao do conhecimento com os problemas dos povos e epistemologias
que envolvam o dialogo intercultural. Cada vez sera mais importante considerar que o
trabalho acade( mico de formaçao e de pesquisa requer a existe( ncia de uma verdadeira
comunidade universitaria. Nesse sentido, e mister reconhecer as contribuiçoes dos
laboratorios, grupos de pesquisa, departamentos, unidades, centros que de distintas
formas possibilitam que as mediaçoes acade( micas aconteçam de modo virtuoso. O
reconhecimento do trabalho institucional e coletivo somente pode ser efetivo se
enxergar os seus sujeitos: estudantes, tecnicos-administrativos e docentes.
É# necessaria e urgente uma nova organizaçao institucional que permita que o
fluxo de conhecimento e informaçao na universidade seja democratizado. As futuras
reformas estatutaria e regimental precisam vir precedidas de um amplo debate sobre a
formaçao historica da instituiçao, focalizando especialmente a chamada reforma
universitaria de 1968. Nesse prisma, o debate envolve o modelo departamental, o
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sistema de creditos e a imposiçao de um modelo hetero( nomo de financiamento a
pesquisa que moldaram muito o que a UFRJ e as universidades publicas em geral sao
hoje. De fato, o Éstatuto da UFRJ, apesar de muito modificado, foi decorrente da referida
“reforma” e, em diversos aspectos fundamentais, encontra-se anacro( nico.
Toda discussao estatutaria deve vir precedida de reflexoes sistematicas e previas
a qualquer proposta de elaboraçao de um novo estatuto. É# preciso construir consensos,
explicitar dissensos, sempre a partir de estudos rigorosos e de muito dialogo e abertura
ao futuro. Éssa e a perspectiva do Congresso Universitario. Nesse sentido, o PDI e um
convite para o prosseguimento da autorreflexao institucional.
Um dos temas de maior importa( ncia para o futuro da UFRJ e a discussao sobre a
estrutura de poder no cotidiano das universidades. As praticas de poder instituídas te( m
raízes na historia, na economia, nas políticas de Éstado que, de certo modo, criaram o
solo a partir do qual as relaçoes de poder hodiernas assumiram carater consuetudinario.
Tais praticas de poder entre areas e docentes, tecnicos-administrativos e estudantes nao
podem deixar de ser problematizadas. Como instituiçao que possui prerrogativa de
autogoverno e autonormaçao, e crucial que tais praticas e relaçoes de poder possam ser
avaliadas de tempos em tempos. Ém virtude da aguda crise das universidades
brasileiras, e imprescindível tal autorreflexao, pois ela abrira caminho para uma maior
unidade, cooperaçao e envolvimento de toda a comunidade no processo de “fazimento”
do futuro da UFRJ.

1.3 Temas articuladores
A UFRJ, no entendimento do seu papel articulador para a inclusao ampla e
irrestrita das pessoas com deficie( ncia em seu meio acade( mico, reconhece a importa( ncia
de uma ordenada reorganizaçao e vem desenvolvendo açoes específicas.
1.3.1 Acessibilidade como dimensão da garantia dos direitos humanos de toda a
comunidade

Acessibilidade e inclusao sao duas dimensoes indissociaveis. De forma generica,
podemos considerar a inclusao como um movimento político para ampliar a
participaçao de todo e qualquer grupo ou sujeito em situaçao ou risco de exclusao nas
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variadas arenas sociais. Como dito antes, no presente documento enfocaremos o grupo
das pessoas com deficie( ncias.
Ate recentemente, falava-se na “integraçao” das pessoas com deficie( ncia na
sociedade, conceito que pressupunha que as proprias pessoas (com deficie( ncia)
deveriam se adaptar a um contexto social excludente, aos preconceitos e estigmas
criados. Nessa logica, caracterizada pelo “modelo biomedico de deficie( ncia”, o esforço
que as pessoas com deficie( ncia deveriam fazer para se adaptarem a espaços com
barreiras de acessibilidade reforçava sua deficie( ncia e desvantagem. Tal abordagem
segregadora resultava em medidas assistencialistas e caritativas.
Ém 2009, o Brasil ratifica a Convençao pelos Direitos das Pessoas com
Deficie( ncias adotada pela Organizaçao das Naçoes Unidas (ONU), que esclarece:
Pessoas com deficie( ncia sao aquelas que te( m impedimentos de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em
interaçao com diversas barreiras, podem obstruir sua participaçao plena
e efetiva na sociedade em igualdades de condiçoes com as demais
pessoas (BRASIL, 2009).

A partir desse marco, a definiçao e a percepçao da deficie( ncia ve( m mudando. Num
movimento mundial, o modelo biomedico e substituído pelo “modelo biopsicossocial” e
a luta nao e mais pela integraçao, mas sim pela “inclusao ampla e irrestrita”. Éssa nova
logica e expressa pelo lema “nada sobre nos, sem nos” (BÉRNARDÉS et al., 2009) e
permite avanços significativos: varios acordos internacionais, bem como leis, decretos e
resoluçoes nacionais ve( m estabelecendo a premissa da inclusao e trazendo desafios
quanto a educaçao das pessoas com deficie( ncia. Ém janeiro de 2016, a presidente Dilma
Rousseff ratifica a Nova Lei Brasileira de Inclusao da Pessoa com Deficie( ncia (ou Éstatuto
da Pessoa com Deficie( ncia) (BRASIL, 2015), que, no seu artigo 28, especifica muito
claramente a obrigaçao da "acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da
educaçao e demais integrantes da comunidade escolar as edificaçoes, aos ambientes e as
atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino".
A acessibilidade nao se resume a barreiras arquiteto( nicas, tampouco sao elas
impostas apenas a pessoas com deficie( ncia. Ém nossa universidade, existem barreiras de
todo tipo que dificultam o acesso e a permane( ncia de todos. Parte dessas limitaçoes pode
ser abolida quando existe um ambiente favoravel, onde ha facilitadores.
No que tange as pessoas com deficie( ncias, foco maior, embora nao unico, do tema
da acessibilidade, e um dos focos do tema da inclusao, esse quadro mudou em 2016, pois
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esse grupo foi “contemplado” por meio da Lei nº 13.409, de 28 de dezembro. A referida
lei insere, no texto da lei que a antecedeu (nº 12.711), a reserva de vagas tambem para
pessoas com deficie( ncias, exortando as universidades federais a contemplarem, dentro
dos 50% de vagas reservadas a minorias, vagas para pessoas com deficie( ncias. A
proporcionalidade de cada grupo, segundo a Portaria Normativa nº 9, de 5 de maio de
2017, deve ser:
(...) no mínimo igual a da soma de pretos, pardos e indígenas e de
pessoas com deficie( ncia na populaçao da unidade da Federaçao do local de
oferta de vagas da instituiçao, segundo o ultimo Censo Demografico divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Éstatística (IBGÉ), sera reservada, por
curso e turno, aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas e as pessoas com
deficie( ncia (BRASIL, 2017).

Ém que pesem as universidades ja virem recebendo, ha tempos, alunos
pertencentes aos tre( s grupos, pode-se dizer que o impacto dessa lei tem sido, em geral,
positivo e tem acelerado o processo de inclusao – ou, pelo menos, de tentativas. Alem
disso, tem provocado a necessidade de certa reorganizaçao das universidades, em
especial no que tange ao grupo de pessoas com deficie( ncias, haja vista que o acesso de
muitas delas impoe alteraçoes físicas, arquiteto( nicas, curriculares e, tal como com os
outros, atitudinais.
Com o advento da ja mencionada Lei nº 13.409, de 2016, e a tende( ncia a um
consideravel aumento da populaçao estudantil de pessoas com deficie( ncia na UFRJ a
partir dessa lei, tem se tornado imperativo pensar numa política institucional que de(
conta do tema.
Apenas para exemplificar, a UFRJ obteve, pelo sistema Sisu 2017/2, a solicitaçao
de vaga de 94 alunos com algum tipo de deficie( ncia (DA: auditiva; DI: intelectual; DM:
motora; DV: visual, ou outras).
1.3.1.1 Acessibilidade na UFRJ

Ém 2005, com o lançamento do Programa Incluir: Acessibilidade na Éducaçao
Superior, pelo MÉC, a UFRJ começa a institucionalizar suas açoes interdisciplinares de
acessibilidade e inclusao em diferentes unidades da nossa universidade. Ém 2007, e
criado o Nucleo Interdisciplinar de Acessibilidade (NIA), que busca atender o edital
incluir/2007, bem como reunir discentes, pesquisadores, servidores docentes e tecnicoadministrativos preocupados com a tematica.
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Com financiamentos obtidos nos anos de 2007, 2008 e 2009, o NIA sustentou-se
ainda que sem apoio institucional concreto e funcionando com apenas uma servidora.
Ém 2015, foi realizado o II Forum de Acessibilidade e Tecnologia Assistiva da UFRJ –
Conectando Projetos Institucionais em Dialogo com a Sociedade, o qual teve apoio da
Pro-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças (PR-3) e de varios membros
da recem-eleita equipe dirigente da UFRJ. Para melhor divulgar as diversas iniciativas
que possam, juntas, contribuir para a construçao de uma política institucional
internamente integrada, foram feitos curtos vídeos apresentando mais de 25 grupos da
UFRJ que trabalham com o tema, o que possibilitou a divulgaçao e interaçao com
profissionais de diversas area. Visando promover o desenvolvimento de açoes diversas e
conjuntas, e fortalecer a uniao e a identidade do grupo, foi lançada a nova logomarca de
acessibilidade na UFRJ, com um símbolo que destaca a uniao e o afeto, e que ficou
adotado como identidade visual para o Forum Permanente.
Uma vez fortalecido o reconhecimento dos grupos atuantes nessas areas, e
afirmada a identidade dos diversos atores individuais como sendo partes integrantes de
um esforço coletivo e transversalizante para dar um salto qualitativo e quantitativo nas
açoes inclusivas na UFRJ, foi possível constituir o Forum Permanente UFRJ Acessível e
Inclusiva. No dia 20 de setembro de 2016, esse Forum foi lançado oficialmente e com
representaçao de todas as pro-reitorias as quais ele pretende assessorar. O regimento foi
elaborado de maneira a promover a participaçao e a representaçao de todas as pessoas
interessadas em colaborar, incluindo discentes, docentes, tecnicos-administrativos,
terceirizados e pessoas ou entidades sem vínculo específico com a UFRJ, permitindo
assim que o movimento possa se beneficiar das experie( ncias de outros indivíduos e
instituiçoes (UNIVÉRSIDADÉ FÉDÉRAL DO RIO DÉ JANÉIRO, 2016).
As dificuldades para a transformaçao da universidade em um espaço plenamente
acessível sao muitas, e a superaçao depende de estrategias em curto, medio e longo
prazos. A demanda de atuaçao e muito diversificada. A acessibilidade vem sendo
construída processualmente, mas ainda faltam adaptaçoes. Ém termos de acessibilidade
arquiteto( nica, ha um numero ainda muito insuficiente de banheiros adequados, rampas,
elevadores, plataformas de acesso, portas e passagens alargadas. Conforme determinado
na ocasiao do primeiro forum, o projeto ReAbilitArte esta construindo um Mapa de
Acessibilidade da UFRJ usando tecnicas de georreferenciamento e participaçao coletiva
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de alunos, para levantar as necessidades e guiar as intervençoes do Éscritorio Tecnico da
Universidade (ÉTU), visando otimizar o uso dos recursos publicos.
Para alem das dificuldades, o forum e a Direçao de Acessibilidade (Dirac) te( m se
esforçado para aprimorar as seguintes açoes:
a) ampliar as parcerias tanto internas a Dirac (seçao de cultura, esporte e
lazer, com propostas específicas para pessoas com deficie( ncia) quanto
externas (Divisao de Registro de Éstudante – DRÉ e Pro-Reitoria de
Pessoal – PR-4, para levantamento e caracterizaçao do perfil de alunos e
servidores que sejam demandantes desses setores), visando a elaboraçao
de açoes de inclusao e acessibilidade que atendam as necessidades das
populaçoes da UFRJ;
b) conseguir levantar dados mais fidedignos quanto a pessoas com
necessidades educativas especiais na UFRJ;
c) elaborar novos materiais formativos e informativos (por exemplo, espectro
autista);
d) participar de eventos institucionais (por exemplo, Conhecendo a UFRJ,
Semana de Cie( ncia e Tecnologia, Recepçao de Calouros);
e) participar de editais (Profaex, Programa de Bolsas em Projetos de
Desenvolvimento Institucional – PBPDI) com a apresentaçao de proposta
de programa integrado com os interesses da Dinaac e do forum;
f) fortalecer o papel das Comissoes de Orientaçao e Acompanhamento
Acade( mico (COAAs) no que se refere ao acompanhamento dos alunos, em
todas as unidades e polos da UFRJ espalhados pela cidade do Rio de
Janeiro e pela regiao fluminense;
g) trabalhar conjuntamente com a Ouvidoria e a Procuradoria.
Tendo em vista tais desafios e a experie( ncia bem-sucedida dos dois foruns (de
2013 e 2015), algumas demandas foram identificadas, por parte dos docentes e tecnicosadministrativos da UFRJ, quanto a criaçao de um local de refere( ncia, com perfil
interdisciplinar, capaz de acolher alunos e servidores com deficie( ncias específicas no
a( mbito da universidade. Algumas dessas açoes foram sugeridas no debate promovido
durante o evento e constituem nossas atuais metas:
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- Criar um portal para integrar e orientar a comunidade tecnico-científica em
torno do tema, no qual podera funcionar um Forum Virtual que promova uma efetiva e
constante troca de saberes em busca de uma universidade e sociedade mais acessíveis.
- Promover cursos de formaçao para servidores e alunos da comunidade
universitaria, com ou sem deficie( ncia, em temas e ferramentas de inclusao e tecnologia
assistiva.
- Assessorar a construçao de um website acessível para a UFRJ. Émbora ja existam
alguns produtos, a pagina da universidade pode conter ferramentas de acessibilidade
mais abrangentes e inovadoras.
- Inserir, na ambientaçao de novos servidores, o tema da inclusao e da
acessibilidade por meio de açoes afirmativas de sensibilizaçao para a questao das
pessoas com deficie( ncias, e de estimulaçao da participaçao em cursos e oficinas.
- Completar e ampliar o levantamento atualizado das condiçoes de acessibilidade
arquiteto( nicas dos campi da UFRJ com o aplicativo Mapas de Acessibilidade, por meio de
oficinas de sensibilizaçao e qualificaçao, viabilizando-se mutiroes com alunos
voluntarios e extensionistas.
- Formar e equipar setores como bibliotecas e secretarias acade( micas.
1.3.1.2 Dados e analise dos PDIs
Tendo em vista uma visao geral sobre inclusao e acessibilidade na UFRJ em
termos de seus PDIs, fizemos uma busca por palavras afins aos temas em todos eles, na
medida do possível. Os textos digitados para as buscas foram: Acess (para englobar
quaisquer assuntos referentes a acessibilidade); Defic (para encontrar os relativos a
deficie( ncias); Espec (para temas afins a educaçao especial, necessidades especiais e
outros); Incl (na tentativa de encontrar tudo que fosse referente a inclusao); Cota (no
intuito de capturar açoes vinculadas a açoes afirmativas); Caren (para obter açoes
ligadas a populaçoes carentes); Negro, Rac e Etn (para tudo que pudesse ser destacado
como ligado a raça) e Divers (para capturar açoes vinculadas a diversidade). Os
resultados encontram-se no quadro 1.
O que encontramos sobre inclusao e acessibilidade:
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Adiante, com exceçao do primeiro quadro, que apresenta um panorama geral de
todos os centros, temos os resultados correspondentes a cada um dos seis centros da
UFRJ e ao campus de Macae. Dentro de cada um, encontram-se as unidades, com seus
PDIs, aos quais tivemos acesso.
Quadro 1. Resultado da busca de palavras vinculadas a acessibilidade e inclusao nos PDIs –
todos os centros
Centro Acess Defic Espec Incl Cota
Caren
Negro/Rac/ Etn Divers
Total

CCJE

3

0

0

4

3

0

1

2

13

CCMN

18

23

11

17

4

0

0

2

75

CCS

17

12

22

32

11

0

6

16

116

CFCH

17

11

21

44

11

0

24

21

149

CT

4

8

4

5

7

2

5

3

38

FCC

30

10

9

9

0

1

6

16

81

Macaé

1

0

0

0

0

1

0

2

4

Xerém

Sem acesso aos dados.

Pelo quadro 1 podemos observar que os centros que mais apresentam palavras
que se relacionem com as tematicas de inclusao e acessibilidade sao o Centro de
Filosofia e Cie( ncias Humanas (CFCH), com 149 ocorre( ncias, seguido do Centro de
Cie( ncias da Saude (CCS), com 116 refere( ncias.
1.3.1.3 Principais lacunas

Ém que pesem os destaques dados, percebemos que ainda ha bastante o que
avançar. Na maioria dos centros, esses assuntos sao pouco considerados, e cremos ser
essa a principal lacuna a ser “preenchida”. Quando uma unidade e seu centro se ocupam,
em seu PDI, de certo assunto, isso pode apontar para um maior e mais concreto
comprometimento com a questao, inclusive em termos orçamentarios. Por esse motivo,
abordar o assunto “oficialmente” no PDI da UFRJ parece de extrema releva( ncia, motivo
pelo qual passamos as consideraçoes a seguir.
1.3.1.4 Recomendaçoes. O que devemos almejar em dois anos
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a) instituir uma Política de Açao Afirmativa que contemple as populaçoes
negras, quilombolas, ribeirinhas, do campo, indígenas, imigrantes, LGBTs,
de pessoas com deficie( ncia, idosos, a populaçao prisional e mulheres
(Administraçao UFRJ);
b) realizar um levantamento efetivo de Pessoas com Deficie( ncia (PCDs),
negros e indígenas da UFRJ (Administraçao UFRJ);
c) definir novas vagas para docentes e tecnicos-administrativos (TÉAs)
(Administraçao UFRJ);
d) orçar obras de adaptaçao, incluindo digital (Administraçao UFRJ);
e) incorporar os temas de inclusao e acessibilidade aos PDIs (todas as
unidades);
f) iniciar processo de reformulaçoes curriculares (todas as unidades);
g) disponibilizar formulario de inscriçao de exames com campos específicos
para que o candidato negro ou indígena informe sua condiçao racial e
etnica e aquele com deficie( ncia informe os recursos de acessibilidade e de
tecnologia assistiva necessarios a sua participaçao;
h) disponibilizar provas em formatos acessíveis para o candidato com
deficie( ncia;
i) dilatar o tempo na realizaçao de exame para seleçao e de atividades
acade( micas, mediante previa solicitaçao e comprovaçao da necessidade.
j) adotar criterios de avaliaçao das provas escritas, discursivas ou de redaçao
que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficie( ncia e
indígena, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa;
k) traduzir editais e suas retificaçoes em Libras, Braille, fonte ampliada e/ou
formato digital (de acordo com a escolha do candidato, a fim de melhor
atender as suas necessidades);
l) promover a acessibilidade nos sites e formularios digitais institucionais,
considerando o e-mag 3.2 (Modelo de Acessibilidade do Governo
Életro( nico), contendo símbolo de acessibilidade em destaque.
1.3.1.5 O que devemos almejar em cinco anos

a) Monitorar a Política de Açao Afirmativa da UFRJ (Administraçao UFRJ).
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b) Definir novas vagas para docentes e TÉAs (Administraçao UFRJ).
c) Realizar obras de adaptaçao, incluindo digital (Administraçao UFRJ).
d) Montar banco de dados acessível sobre os negros, indígenas e PCDs da
UFRJ.
e) Disponibilizar recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva
adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com
deficie( ncia.
1.3.1.6 O que devemos almejar em dez anos

a) Monitorar a Política de Açao Afirmativa da UFRJ (Administraçao UFRJ).
b) Definir novas vagas para docentes e TÉAs (Administraçao UFRJ).
c) Continuar realizando obras de adaptaçao, se necessario (Administraçao
UFRJ).
d) Disponibilizar um acervo acessível nas bibliotecas (arquivos digitais que
possam ser reconhecidos e acessados por softwares leitores de telas ou
outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo a
leitura com voz sintetizada, ampliaçao de caracteres, diferentes contrastes
e impressao em Braille) e aderir a e-books acessíveis e audiobooks.
1.3.2 Complexo de Formação de Professoras e Professores

Um traço distintivo em relaçao ao PDI de 2006 e a prioridade da formaçao
docente. A UFRJ vem discutindo a proposta do Complexo de Formaçao dos Profissionais
da Éducaçao Basica, que busca articular a formaçao inicial daqueles que serao
professores da Éducaçao Basica (no a( mbito das licenciaturas) com o trabalho
pedagogico nas escolas publicas que poderao fazer parte do complexo. A perspectiva
aqui e de que a formaçao docente envolve mediaçoes com o fazer das escolas, por meio
do trabalho desenvolvido por suas professoras e professores. Éssa perspectiva de
formaçao esta em linha com as açoes de Formaçao Continuada de Profissionais da
Éducaçao Basica no a( mbito da extensao (iniciaçao, qualificaçao, treinamento e
aperfeiçoamento) e da pos-graduaçao (especializaçao, mestrado e doutorado), e com o
desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensao em parceria com as redes federal,
municipal e estadual de Éducaçao Basica.
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A criaçao de um novo lugar, de uma “casa comum” para a formaçao de professoras
e professores, conjugando universidade e Éducaçao Basica, ira ensejar novas
possibilidades de interaçao com os espaços de produçao do conhecimento existentes nas
escolas e abrir a elas o equipamento publico de construçao do saber e seus produtos
realizados na universidade.
O Complexo de Formaçao dos Profissionais da Éducaçao Basica envolve a
orientaçao dos estudantes de graduaçao no período de estagio, pratica de ensino e
atividades complementares por colegas das escolas basicas, em articulaçao com os
professores da Faculdade de Éducaçao (FÉ), do Colegio de Aplicaçao (CAp) e da Éscola
de Éducaçao Infantil (ÉÉI), tornando a rede publica de educaçao um locus de atuaçao–
formaçao profissional na parceria universidade–escola.
Énvolvera tambem oportunidades de interaçao dos estudantes e professores da
Gastronomia e Nutriçao com os setores que cuidam da alimentaçao nas escolas, assim
como de professores que interagem com o tema. Igualmente, possibilitara a atuaçao
conjunta dos profissionais de biblioteca e arquivo com as pesquisas e formaçoes dos
jovens universitarios e a iniciaçao a formaçao do sistema literario brasileiro, no sentido
de Anto( nio Candido de Melo e Souza, com leitores e escritores ativos e em sintonia com
sua realidade social. O proposito e justamente utilizar as estruturas existentes como
espaços compartilhados de formaçao, estabelecendo uma experie( ncia essencial para a
criaçao de espaços compartilhados de produçao do conhecimento universidade–escola.
Ampliar a interaçao com a escola publica, reconhecendo-a como um espaço
vibrante de produçao de conhecimento, e tambem aprofundar a presença da
universidade na escola basica de forma sistematica e duradoura.
Criado com inspiraçao em reflexoes trazidas a partir da atuaçao do professor
Antonio Novoa na UFRJ3 em 2017 (NO# VOA, 2017), este modelo tem por objetivo central
traduzir uma política institucional sistematica de formaçao de professores defendida
pelas instituiçoes e redes que participam dessa parceria, assumindo o compromisso e a
responsabilidade com a política integrada de formaçao inicial e continuada de
professores, definida a partir dos princípios e fundamentos estabelecidos neste Termo
de Refere( ncia.

3

O Complexo de Formaçao de Professores (CFP) da UFRJ assume essa formulaçao a partir de sua
institucionalidade – a formaçao compartilhada sera assumida como missao institucional da UFRJ, que
possui deveres e responsabilidades acade( micas, no a( mbito de seus colegiados, e legais.
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O CFP se sustenta na concepçao de uma formaçao de professores construída
dentro da propria profissao. A doce( ncia e entendida como uma atividade profissional,
com saberes e praticas específicos, que nao podem ser reduzidos a subcategorias de
conhecimentos associados a outras atividades ou profissoes. Portanto, a formaçao de
professores e reconhecida como uma formaçao profissional, com características
proprias, exercida com autonomia, que deve ser construída a partir da produçao e da
reflexao sobre esses saberes e praticas específicos. Sendo assim, a formaçao de
professores deve se dar em um locus construído a partir da articulaçao entre instituiçoes
publicas de ensino superior e escolas de educaçao basica, possibilitando preservar as
singularidades e potencializando a produçao de saberes e a reflexao sobre praticas em
cada um desses espaços.
O CFP constitui, portanto, um “terceiro espaço” – um lugar institucional, que
procura ultrapassar a reconhecida fragmentaçao das licenciaturas, superar perspectivas
dicoto( micas no processo formativo e consolidar conexoes entre as diversas instituiçoes e
redes publicas envolvidas com a Éducaçao Basica e com a formaçao inicial e continuada
de professores. O escopo do CFP abrange a promoçao de uma política integrada de
formaçao inicial e continuada de professores, dando centralidade e visibilidade a esse
campo de atuaçao (em ensino, pesquisa e extensao) dentro de cada instituiçao e rede.
Com essa iniciativa, as instituiçoes e redes parceiras assumem o compromisso
com a formaçao de professores como uma de suas principais prioridades estrategicas,
cumprindo assim sua responsabilidade de valorizaçao da educaçao publica, laica,
gratuita, democratica, da formaçao de professores, das escolas e da profissao docente 4.
1.3.3 Complexo Hospitalar

A partir de sua criaçao pela Constituiçao de 1988, o SUS reordenou e participa da
coordenaçao dos serviços e das açoes de saude dos orgaos e instituiçoes nas insta( ncias
de gestao federativa (federais, estaduais e municipais) por meio da induçao de políticas.
O SUS integra 6 mil hospitais, dos quais 154 sao reconhecidos pelo Ministerio da
Éducaçao e pelo Ministerio da Saude como entidades de ensino (hospitais-escola ou
universitarios – HUs), tendo como funçao a formaçao de todos os estudantes da area de
saude de nível superior. Abrigam a maior parte dos cursos de pos-graduaçao do país,
realizam pesquisas, alem do atendimento a populaçao. As estruturas tecnologica,
4

Complexo de Formaçao de Professores, Termo de Refere( ncia, versao de 9/3/2018.
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material e humana conferem aos HUs a capacidade de atendimento a casos de alta
complexidade (níveis terciario e quaternario), focando em demandas de saude que
exigem investigaçao científica, o que amplia a oportunidade de aprendizado, de
pesquisas e de desenvolvimento tecnologico no campo da saude.
Importa( ncia do Complexo Hospitalar e de Saude da UFRJ e a necessidade de
avançar em sua execuçao.
As Unidades Assistenciais de Énsino (UAÉ) da UFRJ te( m fundamental importa( ncia
no desenvolvimento do SUS, especialmente na formaçao humana de alto rigor científico,
na condiçao de refere( ncia assistencial de alta complexidade, no desenvolvimento de
pesquisas, tecnicas e procedimentos para a saude publica, com relevante contribuiçao
para a incorporaçao de novas tecnologias, concorrendo para a melhoria das condiçoes de
saude e de vida da populaçao brasileira.
Os hospitais universitarios atravessam uma importante crise nas ultimas decadas
no que se refere ao financiamento, a gestao, a inserçao no SUS e a integraçao com as
unidades acade( micas. O debate em torno do modelo de gestao e da “nova administraçao
publica do Éstado” mais adequado as demandas e a realidade de financiamento dos
hospitais universitarios (HUs) tem evidenciado o carater antiuniversitario dos modelos
de financiamento adotados na relaçao MÉC/Ministerio da Saude/Ministerio do
Planejamento.
Frente as dificuldades, concomitantemente com as açoes institucionais em prol de
infraestrutura, financiamento e pessoal para as referidas unidades, e necessario avançar
na integraçao entre as Unidades Assistenciais de Saude, as unidades acade( micas e a rede
do SUS.
A criaçao do Complexo Hospitalar da UFRJ (CH-UFRJ), aprovada pelo Conselho
Universitario em sessao especial em 18 de dezembro de 2008, possibilitou um
importante avanço na proposta de inovaçao na gestao dos hospitais universitarios e para
o SUS. A sua efetiva implementaçao permite o alinhamento das políticas de educaçao e
de saude, ao mesmo tempo que ordena políticas institucionais prioritarias para a
recuperaçao dos padroes de excele( ncia e a sustentabilidade das unidades assistenciais
de ensino, bem como desenvolve a cultura de integraçao e colaboraçao entre unidades
assistenciais e acade( micas de diversas areas da UFRJ, assumindo o carater universal nas
dimensoes

de

ensino,

pesquisa,

extensao,

assiste( ncia

em

saude

e

no
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gerenciamento/administraçao, e resgatando o protagonismo da UFRJ e a liderança na
formaçao de profissionais de alto padrao para as areas de saude e afins.
O Complexo Hospitalar da UFRJ, estrutura media da universidade, e composto
pela integraçao funcional das nove unidades, orgaos suplementares de serviços e
institutos especializados do Centro de Cie( ncias da Saude que prestam assiste( ncia de
saude a pacientes ambulatoriais ou internados, atuam no ensino, pesquisa e extensao:
Hospital Universitario Clementino Fraga Filho (HUCFF), Hospital Éscola Sao Francisco de
Assis (Hesfa), Maternidade Éscola (MÉ), Instituto de Puericultura e Pediatria Martagao
Gesteira (IPPMG), Instituto de Neurologia Deolindo Couto (INDC), Instituto de
Psiquiatria da Universidade do Brasil (Ipub), Instituto de Ginecologia (IG), Instituto de
Doenças do Torax (IDT), Instituto do Coraçao Édson Saad (Ices), podendo englobar a
Farmacia Universitaria.

O avanço organizativo do CH-UFRJ requer envolvimento e aprimoramento de
processos de gestao, de planejamento e organizaçao de modelos administrativos e de
política de desenvolvimento de pessoas que valorize a dimensao criadora do trabalho. A
açao colaborativa das unidades acade( mico-assistenciais fortalece a area da saude na
UFRJ, em benefício do SUS, das pesquisas translacionais e da formaçao dos estudantes
das areas afins.
A opçao por um modelo integrador esta na concepçao administrativa e de gestao
que orienta o conceito de Complexo Hospitalar, que pressupoe a operaçao em rede, de
carater colaborativo, inter-relacional, o que significa a interligaçao entre partes
auto( nomas, com interdepende( ncia entre elas. O modelo de gestao proposto reconhece as
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especificidades e a autonomia de cada uma das unidades para assegurar o carater de
excele( ncia preconizado em seus respectivos planos de desenvolvimento institucionais.
Cada unidade, quando da operaçao em rede, assume um carater sinergetico –
complementar, substitutivo ou colaborativo – no processo de cuidar e formar, permitindo
maior integraçao entre processos, dina( micas e produçoes.
A organizaçao proposta tem impacto positivo econo( mico-financeiro na
infraestrutura, no quadro de profissionais, na otimizaçao de processos, principalmente
na qualidade de ensino, pesquisas e extensao. As limitaçoes de investimento, de recursos
físicos e financeiros do Éstado e as exige( ncias da sociedade por garantias do direito a
saude de qualidade e oportuna requerem uma transiçao da visao da organizaçao
burocratica para uma mais estrategica que permita a cada unidade assistencial de ensino
poder ser reinventada, modificando substancialmente a estrutura, a tecnologia e as
pressuposiçoes sobre a instituiçao.
No contexto de constrangimento governamental para a adesao a Émpresa
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ébserh), as medidas para a efetivaçao do CH-UFRJ
sofreram retrocessos graves, ocorrendo, mesmo, um enorme enfraquecimento do
Hospital Universitario Clementino Fraga Filho, fragilizando sua vinculaçao institucional
(e das demais unidades) com a area acade( mica, apesar da decisao do Conselho
Universitario de executar a instalaçao do Complexo Hospitalar. Ém 2013, o Consuni
estabeleceu que a UFRJ seguiria com as suas unidades hospitalares, nao havendo cessao
do patrimo( nio e do pessoal para a referida empresa. Desse modo, foram levantadas as
bases para a retomada do CH, mas as medidas efetivas seguiram em ritmo lento.
Éxiste um claro desencontro entre o avanço organizativo das unidades
acade( mico-assistenciais e as açoes coordenadas do conjunto das unidades. Énquanto nas
unidades os avanços foram significativos, o conjunto seguiu fragmentado. Com isso,
frentes importantes, como o dimensionamento de pessoal, a contratualizaçao com o SUS,
a integraçao das iniciativas das unidades na esfera da assiste( ncia, do ensino, da pesquisa
e da extensao, seguiram debeis.
A partir de meados de 2017, diversas açoes fortaleceram a base do CH, como o
dimensionamento de pessoal para a Unidade Assistencial de Énsino (UnAÉ/CH-UFRJ), o
processo de contratualizaçao, a representaçao junto ao orgao de controle e a
implantaçao do sistema unico de informaçao hospitalar – Aplicativo de Gestao
Hospitalar Universitario (AGHUse/CH-UFRJ).
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A modalidade de contratualizaçao unica proporciona o planejamento integrado
entre as unidades, potencializando a oferta de serviços complementares entre unidades,
a racionalizaçao do uso dos recursos e imprimindo maior efetividade e a
padronizaçao/ganho de escopo e escala dos serviços disponíveis na rede do CH-UFRJ. A
contratualizaçao geral permite avanços na melhor definiçao institucional da missao das
unidades assistenciais de ensino no CH e nos serviços existentes de interesse para a
formaçao e o atendimento das demandas do SUS.
Desafios importantes, como o planejamento integrado de compras, almoxarifado,
exames clínicos, farmacia, estao sendo enfrentados, e, conforme propugna o presente
PDI, poderao avançar de modo resoluto no proximo ano. Iniciativas importantes, como a
volta das unidades acade( micas ao cotidiano do HUCFF, ja sao uma realidade.
Restam muitos desafios, como a substituiçao dos chamados extraquadros por
pessoal concursado, possível em virtude de açao judicial favoravel ao pleito da UFRJ, que
ainda nao lograram e( xito, pois o MÉC e o Ministerio do Planejamento nao adotaram
medidas para efetiva-los. A falta de recursos para a melhoria da infraestrutura das
unidades acade( mico-assistenciais tambem e um desafio difícil, considerando o contexto
político brasileiro. Contudo, açoes localizadas te( m produzido mudanças efetivas e
mensuraveis, como as reformas emergenciais, a retomada de leitos de Centros de
Terapia Intensiva (CTIs) no HUCFF e o melhor planejamento das atividades assistenciais
e formativas.
Ém suma, as bases fundamentais do CH estao sendo erigidas, possibilitando
novos passos em sua conformaçao institucional, organizativa e acade( mica. Ésse e o
desafio axial do PDI.
1.3.4 Política Cultural

Ém 2012, seminarios e plenarias do ciclo Voce( Faz Cultura reuniram mais de 500
professores, estudantes e tecnicos-administrativos, tendo sido aprovado ao final o
documento de proposta de Política Cultural, Artística e de Difusao Científico-Cultural.
Homologado pelo Conselho Diretor do FCC em 8 de janeiro de 2013, a proposta foi
aprovada em 28 de agosto de 2014 pelo Consuni. Ém 22 de março de 2018, o Consuni
reiterou seu compromisso com essa Política, aprovando tambem o Plano de Açao 20172019.
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Comprometida com a pluridisciplinaridade e a integraçao ensino-pesquisaextensao, a Política Cultural, Artística e de Difusao Científico-Cultural define princípios,
diretrizes e orientaçoes gerais, que se concretizam em eixos de açao, programas e
projetos que reafirmam o compromisso da UFRJ com uma perspectiva ampla e
abrangente tanto da formaçao de seus estudantes, quanto de seu papel na sociedade,
como promotora das multiplas e diversas formas de conhecimento, saber e
representaçao do mundo. Éla afirma o carater humanista e crítico de nossa instituiçao e
engaja a universidade num duplo encontro: encontro da universidade consigo mesma e
encontro da universidade com a sociedade.
Como resultados concretos dessa Política, destacam-se os seguintes: criaçao do
Proart (Programa de Apoio a Arte) e do Procult (Programa de Apoio a Cultura), em
particular o apoio dado aos Grupos Artísticos de Representaçao Institucional; programas
voltados para a acessibilidade cultural, em particular com o curso de especializaçao em
Acessibilidade Cultural e os Éncontros Nacionais de Acessibilidade Cultural (em parceria
com o Departamento de Terapia Ocupacional da Éscola de Medicina); constituiçao do
Grupo de Trabalho para a constituiçao do Sistema Integrado de Museus, Acervos e
Patrimo( nio Cultural; formaçao do Forum Interuniversitario de Cultura do Rio de Janeiro
(FIC-RJ) e a realizaçao de dois Festivais Interuniversitarios de Cultura (2015 e 2017),
com a presença de 11 Institutos de Énsino Superior (IÉS) e sob a coordenaçao do
FCC/UFRJ; a ampliaçao do dialogo e a colaboraçao com grupos de arte independentes,
artistas de rua etc.
O Plano de Açao 2017-2019 preve( priorizar cinco eixos de açao: 1) museus,
espaços de cie( ncia e patrimo( nio edificado; 2) ensino, pesquisa e extensao em artes e
difusao científico-cultural; 3) comunicaçao e cultura digital; 4) interfaces urbanas; 5)
interca( mbio, cooperaçao e relaçoes institucionais.
As açoes, programas e projetos que integram nossa Política Cultural, Artística e de
Difusao Científico-Cultural exigem uma verdadeira revoluçao cultural da UFRJ, cabendo
ao FCC, em estreita colaboraçao com as Pro-Reitorias, em particular a PR-1, a PR-2 e a
PR-5, ser um dos responsaveis por sua coordenaçao e execuçao, que incumbe, em
primeiro e decisivo lugar, as unidades, departamentos, cursos, programas, grupos de
pesquisa e laboratorios e grupos culturais.
O compromisso com esses objetivos requer perseverar a luta pela conquista da
autonomia, enfrentando a heteronomia em curso (notadamente as iniciativas que
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afrontam o pluralismo e a liberdade de pensamento). Isso significa recusar uma postura
adaptativa diante das açoes do Éstado que afrontam a autonomia universitaria,
sustentando, alternativamente, uma relaçao “protago( nica” com o Éstado empreendendo
açoes e defendendo proposiçoes referenciadas na autonomia.
Os objetivos elencados demandam a difusao, o estudo e a elaboraçao de valores
balizados em um real universalismo dos direitos humanos, envolvendo as lutas contra as
discriminaçoes de todo tipo, em especial, o racismo, o machismo, a homo e a transfobia e
as diferentes sensibilidades e historias culturais.
O compromisso com os problemas dos povos envolve interaçao com os setores
produtivos, mas nao como prestaçao acrítica de serviços. O PDI exige a “particularizaçao”
da relaçao da universidade com o setor produtivo, estabelecendo o que e proprio da
universidade, o que e legitimamente demandado pelo setor produtivo, discriminando as
atividades de pesquisa e desenvolvimento específicas das empresas. Isso pode ser
viabilizado por meio do fortalecimento do Parque Tecnologico e do permanente
estreitamento de relaçoes institucionais com o conjunto das areas de conhecimento.
Os objetivos aqui elencados sao, claramente, referenciados na luta pela
universalizaçao do acesso. Assim, reivindicamos uma universidade aberta a todos os que
possuem um rosto humano e a permane( ncia dos estudantes, por meio da criaçao de um
lugar de poder para as políticas estudantis: a Pro-Reitoria de Políticas Éstudantis,
aprovada em março de 2018.
Todos esses objetivos somente poderao ser plenamente realizados por meio de
um compromisso internacionalista nos domínios da cie( ncia, tecnologia, arte, cultura. A
interaçao generosa, horizontalizada e dialogica com as demais universidades mundiais e
um requisito necessario que deve ensejar uma crescente circulaçao de docentes,
estudantes e tecnicos nessas instituiçoes.
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2 GRADUAÇÃO
A graduaçao compoe o nucleo solido do presente PDI e possui o mais amplo
objetivo institucional da UFRJ: assegurar a todos os estudantes uma formaçao
universitaria que possibilite elevada cultura científica, historico-crítica, tecnologica,
artístico e cultural, possibilitando o desenvolvimento da imaginaçao criadora e um
sentido etico voltado para o bem viver dos povos.
Ém termos organizacionais, as açoes da graduaçao estao estruturadas na ProReitoria de Graduaçao (PR-1) e sao de responsabilidade primaria das unidades
acade( micas. Por meio de sua Pro-Reitoria, a graduaçao esta articulada com todas as
insta( ncias da UFRJ e, diretamente, com as Pro-Reitorias acade( micas, de Éxtensao (PR-5)
e de Pos-Graduaçao e Pesquisa (PR-2), com a Pro-Reitoria de Assuntos Éstudantis (PR-7)
e com a Diretoria de Relaçoes Internacionais.
É# indissociavel do Conselho de Énsino de Graduaçao – colegiado superior que
compoe a estrutura superior da universidade em materia didatica e pedagogica –,
traçando diretrizes para orientaçao e normatizaçao das atividades acade( micas e
participando da elaboraçao e implementaçao das linhas de açao que visam a melhoria da
qualidade do ensino de graduaçao. No CÉG sao tambem debatidos, definidos e
encaminhados os importantes eixos das políticas de assiste( ncia estudantil.
Os cursos de graduaçao estao fortemente comprometidos com a formaçao plena
dos estudantes, com ampla base científica e visao crítica, levando em conta a sua
integraçao profissional no mundo do trabalho e o possível prosseguimento de seus
estudos na pos-graduaçao lato sensu e na stricto sensu. A formaçao científica resulta das
atividades acade( micas que primam pelo rigor da formaçao, assegurado pela perspectiva
historico-crítica das disciplinas científicas, pela possibilidade de participaçao em
atividades de pesquisas, pelo desenvolvimento de atividades teorico-praticas e pelo
compromisso social, exercitado tambem pela extensao universitaria, que compoe
obrigatoriamente, em diferentes formas, 10% da carga horaria dos cursos de graduaçao
da UFRJ. Ha tambem a composiçao qualificada do corpo docente, que, em grande parte,
participa de programas de pos-graduaçao e possui forte envolvimento com projetos de
pesquisa.
Os programas de interca( mbio internacional de estudantes de graduaçao ve( m se
desenvolvendo com bastante sucesso nos ultimos anos. Destacam-se os programas de
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duplo diploma, em que ha uma consolidaçao de parcerias com universidades
estrangeiras consagradas e dos respectivos procedimentos. Éxiste um fluxo regular e
significativo de trocas, ainda que desbalanceado no que tange a vinda de alunos
estrangeiros. O Programa PÉC-G, de carater governamental, que envolve a chegada de
estudantes de países em desenvolvimento, com destaque para os latino-americanos e
africanos, vem obtendo bastante sucesso, com elevado índice de conclusao de cursos.
Outros conve( nios e formas de interca( mbio ve( m sendo desenvolvidos. As prioridades da
PR-1, nesse terreno, sao o aperfeiçoamento dos mecanismos de financiamento aos
conve( nios, a consolidaçao dos programas de duplo diploma e outras modalidades de
interca( mbio internacional e de mobilidade acade( mica, no plano nacional.
A integraçao e a interaçao com a sociedade devem ser buscadas na identificaçao
dos seus problemas e desafios, no debate de ideias e no atendimento de suas demandas,
com foco na problematica do desenvolvimento econo( mico-social do país e da sociedade,
em suas multiplas dimensoes, e nas questoes específicas ligadas as areas de formaçao.
Os percursos formativos envolvem interaçoes com empresas e institutos de pesquisa,
inclusive no Parque Tecnologico da UFRJ. Éstagios e trabalhos de campo, atividades de
extensao e atividades gerais da universidade sao os principais eixos de integraçao.
Ém conformidade com as diretrizes curriculares do MÉC e as diretrizes
recontextualizadas com o exercício pleno da autonomia universitaria expressa pelas
orientaçoes do CÉG, a UFRJ promove sistematica atualizaçao curricular de seus cursos e,
ao identificar a demanda social, pode aprovar a criaçao de novos cursos de graduaçao.
O acompanhamento e o apoio aos processos de criaçao de novos cursos e de
atualizaçao curricular, segundo os princípios gerais descritos anteriormente, e um
objetivo permanente da PR-1 com a colaboraçao dos Nucleos Docentes Éstruturantes
(NDÉ) dos cursos. Atualmente, estao em curso importantes iniciativas que possuem
nexos com o currículo, como a inclusao da extensao na integralizaçao curricular e, no
caso das licenciaturas, as mudanças decorrentes da constituiçao do Complexo de
Formaçao de Professores.
A graduaçao na UFRJ envolve a participaçao direta dos estudantes de graduaçao
nos diferentes projetos e atividades de extensao e de pesquisa, muitos dos quais
culminam com sua apresentaçao na Semana de Integraçao Acade( mica – coordenada em
conjunto pelas tre( s PRs acade( micas –, que, alem do Congresso de Éxtensao, engloba
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tambem a Jornada Giulio Massarani de Iniciaçao Científica e a Semana Nacional de
Cie( ncia e Tecnologia.
Objetivando democratizar o acesso e motivar os estudantes do ensino medio, em
especial os das escolas publicas, todos os anos acontece o evento Conhecendo a UFRJ,
organizado pela Pro-Reitoria de Éxtensao (PR-5), destinado a recepçao de estudantes do
ensino medio para orientaçao quanto a escolha da profissao de nível superior, por meio
de palestras de apresentaçao dos cursos e das profissoes e visitas a instalaçoes,
laboratorios e oficinas.
A PR-1 participa, em conjunto com a PR-7, do processo de avaliaçao da
pertine( ncia da matrícula por cotas sociais e cotas para pessoas com deficie( ncia dos
estudantes aprovados nos cursos de graduaçao por meio do Énem – em conjunto com os
Testes de Habilidade Éspecífica (THÉ), em casos especiais – e da gestao da moradia
estudantil. A açao conjunta com a PR-7 se da tambem no trabalho de acompanhamento e
orientaçao acade( mica, com a participaçao direta da PR-7 em reunioes com as Comissoes
de Orientaçao e Acompanhamento Acade( mico (COAAs), que se organizam por curso ou
por unidade. O desenvolvimento dessa interface e um objetivo estrategico da PR-1.
2.1 Políticas de acesso e permanência
Nos ultimos dez anos, a UFRJ utilizou diferentes formas de acesso as vagas
presenciais de ampla concorre( ncia, vestibular com prova de elaboraçao propria,
combinaçao de Énem e prova de elaboraçao propria em fases diferentes, ate que
finalmente aderiu ao uso exclusivo da prova do Énem, ofertando a totalidade de suas
vagas de ampla concorre( ncia para os cursos presenciais no Sisu. Ém alguns casos, existe
a necessidade de o estudante realizar o THÉ, como e o caso dos cursos de Musica, Dança
e parte dos cursos de Artes Visuais e Arquitetura. Éxistem, no entanto, outras formas de
ingresso na UFRJ: transfere( ncia externa, reingresso e isençao de concurso de acesso,
alem do acesso ao ensino a dista( ncia (ÉAD) por meio do consorcio UFRJ-Cederj. A cada
ano esse conjunto de estudantes compoe o universo de ingressantes na UFRJ.
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Gráfico 1. Numero de estudantes que ingressam anualmente na UFRJ

Fonte: Siga
Gráfico 2. Ingresso nos cursos de graduaçao a dista( ncia – ÉAD

Fonte: Siga – Total de ingressantes nos cursos de graduaçao a dista( ncia – ÉAD (2007-2017)

A evoluçao dos dados desse período foi fortemente marcada pelo lançamento do
Programa de Reestruturaçao da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aprovado pela
Resoluçao nº 09/2007 do Consuni, que lastreou a criaçao dos polos de Xerem, em 2008,
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e de Macae, em 2011; pela adesao da UFRJ ao Reuni, tambem em 2008, com a divulgaçao
dos primeiros editais, em 2009; pela entrada em vigor da oferta de cursos de graduaçao
a dista( ncia (ÉAD), em 2010; e pela adesao da UFRJ as Políticas de Açao Afirmativa (cotas
sociais), em 2012, e ao Sisu, em 2012, parcialmente, e em 2014, plenamente. Ém 2017, a
UFRJ aderiu ao sistema de cotas para pessoas com deficie( ncia, cujos numeros nao
constam deste documento.
Importante destacar que nem todas as açoes descritas tiveram como
contrapartida acrescimos em nossa matriz orçamentaria de custeio da universidade. É#
necessario sublinhar que tais medidas de inclusao necessitam de maior discussao
interna com o governo federal de modo a torna-las sustentaveis. Um dos exemplos e a
rubrica do Programa Viver sem Limites, que desde 2014 nao e contemplado com
nenhum recurso para seu custeio.
2.1.1 Políticas de ação afirmativa

As cotas sociais utilizadas pela UFRJ nos processos de acesso sao para estudantes
provenientes de escolas publicas, estudantes de renda inferior a 1,5 salario mínimo e
estudantes pretos, pardos e indígenas.
2.1.1.1 Cotas sociais

Éscolas publicas:
A cota para estudantes ingressantes provenientes de escolas publicas e de 50%
do total de vagas oferecidas a cada semestre. As variaçoes registradas sao explicadas
pelo nao comparecimento a matrícula do candidato inscrito na cota de escola publica.
Nesse caso, e chamado o candidato mais bem classificado da modalidade seguinte, que
nao necessariamente e da cota de escola publica. A identificaçao desse problema e parte
dos desafios apresentados pelo presente PDI.
O

percentual

de

estudantes

provenientes

da

escola

publica

evoluiu

coerentemente com a política de cotas adotada. Conforme a resoluçao do Consuni de
setembro de 2012, a UFRJ passou a destinar, em 2013, 30% das vagas oferecidas em cada
curso a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino medio em escolas do
sistema publico de ensino e, a partir de 2014, elevou-se esse percentual para 50%.

50

Quadro 2 Percentual de estudantes ingressantes provenientes de escolas publicas
Ano/período

% Percentual Escola Pública

2012/1

40,00

2012/2

41,66

2013/1

42,67

2013/2

46,51

2014/1

54,96

2014/2

50,03

2015/1

49,47

2015/2

50,45

2016/1

49,36

2016/2

43,01

2017/1

43,71

2017/2

43,94

2018/1

45,29

Fonte: Siga – Élaboraçao propria
Perfil Pnaes:
A cota para estudantes ingressantes de baixa renda – perfil Pnaes – corresponde a
50% do total de vagas oferecidas para estudantes de escolas publicas, ou seja, 25% do
total de vagas oferecidas. O perfil Pnaes atualmente e definido como estudantes com
renda familiar per capita entre zero e 1,5 salario mínimo.
A informaçao que o quadro a seguir nos da e de que a cada semestre o percentual
referido e aquele do numero de estudantes de ingressam na UFRJ utilizando a cota por
renda; no entanto, nao nos informa o percentual efetivo dos estudantes da UFRJ que
possuem renda familiar per capita menor ou igual a 1,5 salario mínimo.
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Quadro 3 - Percentual de ingressantes cotistas por renda
Ano

% perfil Pnaes

2012/1

25

2012/2

23

2013/1

12

2013/2

13

2014/1

22

2014/2

19

2015/1

20

2015/2

20

2016/1

21

2016/2

20

2017/1

21

2017/2

20

2018/1

21

Fonte: Siga
2.1.2 Dados complementares dos estudantes ingressantes de acordo com o Censo da
Educação Superior (CES) no período de 2010 a 2016

Pretos, pardos e indígenas autodeclarados:
Os dados referentes a cor/raça sao influenciados nao so pela opçao de uma parte
expressiva dos estudantes em nao declararem cor/raça, mas tambem pela política de
adoçao da cota racial para fins de acesso. A partir do concurso de acesso de 2013, a UFRJ
adotou as cotas raciais. No texto da Resoluçao nº 21/2012, passou-se a “III – Destinar
51,8% (cinquenta e um vírgula oito por cento) das vagas de cada um dos grupos
resultantes apos a aplicaçao do percentual definido no inciso II [referente aos 15% de
vagas em 2013 e 25% de vagas a partir de 2014 para estudantes com renda per capita
menor ou igual a 1,5 salario mínimo, por curso/opçao, aos autodeclarados pretos,
pardos e indígenas, de acordo com a Lei nº 12.711, de 29/9/2012, o Decreto nº 7.824, de
11/10/2012 e a Portaria Normativa nº 18-MÉC, de 11/10/2012”.
Dessa forma, podemos inferir que as principais mudanças observadas no quadro
a seguir se devem a um aumento da auto declaraçao dos estudantes como pretos e
pardos a partir de 2013 em detrimento da nao declaraçao de raça/cor. No período
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analisado, houve uma diminuiçao marginal (1%) do contingente de estudantes
ingressantes brancos que entram nos cursos de graduaçao. O numero de pretos e pardos
cresce de 16,3% para 38,2% e o numero de estudantes que nao declaram sua cor
diminui de 43,9% para 22,8%, no mesmo período.
Quadro 4 - Percentual de autodeclaraçao dos estudantes por cor/raça

Fonte: Nupad/censo
Sexo:
Com relaçao ao sexo, registrou-se, no mesmo período, um aumento na proporçao
de estudantes ingressantes do sexo masculino, de 42,1% em 2010 para 46,9% em 2016,
e uma queda na proporçao de estudantes do sexo feminino, de 57,9% para 53,1% no
mesmo período.
Éstudantes provenientes de outros estados e de outras cidades do estado do Rio
de Janeiro
O quadro a seguir mostra a evoluçao do numero total de estudantes ingressantes
oriundos de outros estados e outras cidades do estado do Rio de Janeiro. Observa-se que
esse numero (36% em 2018/1), embora tenha apresentado uma diminuiçao em relaçao
a 2012/1, quando chegou a 42%, e bastante relevante.
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Quadro 5 - Percentual de estudantes ingressantes provenientes de outros estados ou de outras
cidades do estado do Rio de Janeiro

Ano/período

% de Ingressantes de fora do município do RJ

2012/1

42

2012/2

45

2013/1

37

2013/2

37

2014/1

37

2014/2

38

2015/1

38

2015/2

36

2016/1

36

2016/2

35

2017/1

38

2017/2

37

2018/1
36
Fonte: Siga (considerados os ingressantes THÉ/Énem e Sisu/Énem)
A UFRJ seguira comprometida com medidas que possibilitem a democratizaçao
do acesso, em especial por meio do aperfeiçoamento do Énem e do Sisu e da política de
cotas, abrangendo agora, como ja destacado no capítulo 1, estudantes com deficie( ncias.
Nesse sentido, defendemos a melhoria do sistema de escolha das carreiras pelos
estudantes, objetivando tornar a sua experie( ncia universitaria um processo de formaçao
congruente com as suas expectativas. Para isso a UFRJ tem buscado divulgar cada vez
mais sua graduaçao, especialmente com o evento Conhecendo a UFRJ, bem como
desenvolver açoes de extensao junto as escolas basicas, especialmente publicas, e a
articulaçao com o Programa de Bolsas de Iniciaçao Científica para o Énsino Medio (PibicÉM), o que permite ao estudante conhecer mais proximamente a variedade de formaçoes
disponível para sua escolha. Quanto a necessidade de preenchimento de vagas, a política
da PR-1 e a de prover as condiçoes para o seu total atendimento, visando minimizar o
numero de vagas ociosas em virtude de cancelamentos resultantes, principalmente, de
mudança de curso, transfere( ncia para outras IÉS, descumprimento dos períodos
permitidos de trancamento e período maximo de integralizaçao do curso. Éntre as
principais açoes, estao a realizaçao de chamadas sucessivas de matrícula e a ediçao
sistematica de editais de transfere( ncia externa.
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Ém 2016 foi aprovada uma resoluçao que reforçou o papel das COAAs,
reformulando a sua composiçao e regulamentando o seu funcionamento. A PR-1 tem
realizado reunioes com decanias, direçoes de unidades, coordenaçoes de cursos e
componentes das COAAs para o aperfeiçoamento das referidas comissoes, com especial
atençao aos estudantes cotistas, moradores da reside( ncia estudantil e aos que possuem
historico de reprovaçoes, trancamentos etc.
Nesse sentido, a PR-1 instituiu, em 2017, um Forum de Boas Praticas de Apoio aos
Éstudantes, no qual diretores de ensino de graduaçao, coordenadores de cursos de
graduaçao e componentes das COAAs apresentaram sua experie( ncia na conduçao dos
trabalhos de apoio. O objetivo principal desse forum, alem das trocas de informaçoes e
experie( ncias, sera um Documento de Orientaçao de Praticas de Apoio, contendo uma
síntese dos relatos apresentados, bem como orientaçoes para o uso dos sistemas de
gerenciamento acade( mico e outras informaçoes para as COAAs da UFRJ.
2.2 Política de avaliação institucional
A avaliaçao institucional referente a graduaçao e feita em diferentes insta( ncias,
que, por razoes historicas, incorporam, tambem, demandas do conjunto da UFRJ. Assim,
temos vinculados a PR-1:
a) o Nucleo de Pesquisa Institucional (NPI), que responde as demandas do
MÉC e do Inep, acompanhando os avaliadores do MÉC em suas visitas aos
cursos de graduaçao. O NPI levanta e sistematiza dados de diversas
naturezas;
b) a Comissao Propria de Avaliaçao (CPA), que tem como principal tarefa o
levantamento de dados e informaçoes para envio de relatorio anual ao
MÉC, criada por demanda do MÉC e composta por professores e
servidores tecnico-administrativos indicados pelas decanias e nomeados
pelo reitor;
c) o Nucleo de Produçao e Analise de Dados Éstatísticos (Nupade), criado em
2016 pela PR-1, que tem como objetivos o levantamento, a sistematizaçao
e a analise de dados referentes a graduaçao para provimento de
informaçoes para a Reitoria e para o publico em geral, e tambem para dar
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base a formulaçao e implementaçao de políticas para o desenvolvimento
da graduaçao;
d) junto ao Nupade, foi criado, em 2017, o Projeto Radar, que, no plano
interno visa promover uma avaliaçao sistematica e global dos cursos de
graduaçao existentes, quanto a sua razao de existir, atualidade de seus
currículos, sua relaçao com o estado do conhecimento em cada area, sua
infraestrutura e a condiçoes gerais de funcionamento. No plano externo, o
Projeto Radar busca identificar e avaliar demandas para a proposiçao de
novos cursos de graduaçao, levando em conta o estado da arte e o
desenvolvimento científico e tecnologico do país e as demandas sociais. A
proposta para o Projeto Radar e realizar, no plano interno, ate o final de
2018, pelo menos, duas avaliaçoes de cursos de graduaçao por centro, e,
no plano externo, pelo menos uma avaliaçao de possíveis propostas de
reformulaçao de atuais cursos e de criaçao de novos cursos por centro,
desenvolvendo e consolidando a metodologia adotada;
e) junto a DRÉ, a PR-1 mantem, online, um formulario de avaliaçao de
disciplinas de graduaçao para ser preenchido por estudantes e docentes.
Ésse formulario, exigido pelo MÉC, e uma fonte importante de dados para
a avaliaçao dos cursos de graduaçao.
Ém 2018 a Reitoria pretende avançar na definiçao conceitual das palavras-chave
utilizadas na avaliaçao e no estabelecimento de metodologia comum em todas as bases
de dados sobre o acesso e a permane( ncia dos estudantes da UFRJ. A proposta, para
medio prazo, e a unificaçao dessas insta( ncias por meio da criaçao de um setor de
Éstatísticas e Planejamento na UFRJ.
2.3 Cursos noturnos
Os cursos noturnos sao uma prioridade da Reitoria. Ém 2016 e 2017, ocorreu
uma serie de reunioes com coordenadores de cursos noturnos. O forum contou com a
presença, em reunioes diferenciadas, de representantes da Prefeitura Universitaria, da
PR-6, do Sistema de Bibliotecas e Informaçao (SiBI), da Divisao de Integraçao Acade( mica
(DIA/PR-1) e da PR-4. Temas como a adequaçao dos currículos e das praticas

56

pedagogicas ao horario noturno, o funcionamento da infraestrutura de transporte,
segurança, iluminaçao e apoio administrativo, pessoal tecnico e docente, estagios
acade( micos, secretarias acade( micas e bibliotecas foram abordados. Muitas questoes
foram encaminhadas diretamente.
Propomos o fortalecimento dos cursos noturnos e a continuidade desse forum,
assim como a criaçao de uma Diretoria Adjunta de Cursos Noturnos junto a PR-1 que
possa interagir diretamente com todas as insta( ncias relacionadas.

2.4 Complexo de Formação de Professores
O Complexo de Formaçao de Professores e projeto encabeçado pela Reitoria, que
contou com a presença de um professor visitante, Antonio Novoa, ex-reitor da
Universidade de Lisboa, em missao de um ano (ver seçao específica no Capítulo 1). A PR1 vem participando do esforço para a criaçao do complexo, articulando as iniciativas com
o Forum de Coordenadores de Licenciaturas, com a participaçao da Faculdade de
Éducaçao, do Colegio de Aplicaçao, da Éscola de Éducaçao Infantil, do coordenador do
Programa Institucional de Incentivo a Doce( ncia (Pibid), de representantes do CÉG, do
Programa de Éxtensao de Formaçao Continuada de Profissionais da Éducaçao Basica e
de coordenadores de Programas de Pos-Graduaçao em Énsino.
2.5 Novos cursos criados entre 2007 e 2017
Com dados do Censo da Éducaçao Superior (CÉS) de 2017, ano-base 2016, a UFRJ
conta com 161 cursos regulares e quatro na modalidade de ensino a dista( ncia (ÉAD).
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Nos ultimos dez anos, a UFRJ criou 37 novos cursos de graduaçao, incluindo os
dos campi de Macae e Xerem, os cursos de graduaçao a dista( ncia (quatro) e os cursos ja
existentes que se duplicaram com a criaçao de uma versao noturna (quatro), registrados
como cursos novos.
Quadro 6 - Numero de cursos por ano de criaçao
Ano

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

No de cursos
criados

1

2

11

12

3

-

-

3

-

-

7

Fonte: DÉN/PR-1-NPI
Quadro 7 - Novos cursos presenciais por centros/polos (2007-2017)
Centro

CCJE

CLA

CFCH

CCMN

CCS

CT

Xerém

Macaé

No de
cursos

4 novos

5

2

2

6

3

3

7

3 multiunidades

Fonte: DÉN/PR-1-NPI
Quadro 8 - Novos cursos a dista( ncia – ÉAD (2007 e 2017)
Centros

CCS

CCMN

CCJE

No de cursos

1

2

1

Fonte: DÉN/PR-1-NPI
Para a viabilizaçao da criaçao dos cursos de Relaçoes Internacionais, Defesa e
Gestao Éstrategica Internacional, Gestao Publica para o Desenvolvimento Écono( mico e
Social (GPDÉS) e Nanotecnologia (CT/CCMN), foi utilizada a concepçao de gestao
“multiunidades e multicentros”. Objetivando conformaçao institucional melhor, foi
criado, em 2017, o Instituto de Relaçoes Internacionais e Defesa (Irid). O curso de GDPÉS
foi absorvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (Ippur –
unidade academicamente afim e que nao dispunha de cursos de graduaçao).
O bacharelado multidisciplinar insere-se no contexto do Reuni como uma das
modalidades previstas. É# uma iniciativa que gerou intensa discussao e merece uma
reavaliaçao, pois apresenta elevado índice de evasao e outras dificuldades.
A Éscola Politecnica aumentou o numero de vagas oferecidas – 100 a mais – com a
criaçao do ciclo basico, tratado administrativamente como curso novo, que permitia a
migraçao posterior do estudante para as modalidades existentes. Hoje, o ciclo basico
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esta em fase de extinçao, tendo as vagas sido passadas para os demais cursos de
Éngenharia.
O quadro a seguir mostra o conjunto de cursos criados por unidades e centros.
Quadro 9 - UFRJ – Cursos novos criados entre 2007 e 2017
Centro

Curso

Unidade(s)

Ano de
criação

CCJE

Gestão Pública e
Desenvolvimento
Econômico e
Social
Letras – Libras
Bacharelado
Letras – Libras
Licenciatura
Bacharelado em
Ciências
Matemáticas e da
Terra
Física Médica

Facc/FND/
IE/Ippur/ NEI

2010

Período de
integralização
previsto e
máximo
8 a 12

FL

2014

8

FL

2014

8

Valongo/
IF/IM/ Igeo

2009

6a9

IF

2010

8 a 12

CCS

Saúde Coletiva

Iesc

2009

CCS

FM

2009

8 a 12

EEFD

2010

8 a 12

CCS

Terapia
Ocupacional
Licenciatura em
Dança
Teoria da Dança

EEFD

2010

8 a 12

CCS

Gastronomia

IN

2011

8 a 12

CCS

Licenciatura em
Ciências
Biológicas
Nanotecnologia

IB

2014

8 a 12

IF/Pol/IMA/
IBCCF

2010

8 a 12

Macaé
Colegiado de
Ensino de
Graduação

2007

10 a 15

CLA
CLA
CCMN

CCMN

CCS

CT/
CCMN

Macaé Farmácia

Observações

Criado no modelo
multiunidades/multice
ntros, o Curso GPDES
está agora no Ippur.

Curso de 3 anos com
possibilidade de
complementação em
cursos de 4 ou 5 anos.

Os cursos de graduação
de Macaé são
gerenciados por um
colegiado composto
por coordenadores de
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Macaé Química
Licenciatura
Macaé Enfermagem e
Obstetrícia
Macaé Engenharia Civil

Macaé Engenharia de
Produção
Macaé Engenharia
Mecânica
Macaé Medicina

Macaé Nutrição

Macaé Química
Bacharelado
Xerém

Ciências
Biológicas/Biofísic
a

Xerém

Ciências
Biológicas –
Biotecnologia
Nanotecnologia

Xerém

Colegiado de
Ensino de
Graduação
Colegiado de
Ensino de
Graduação
Colegiado de
Ensino de
Graduação
Colegiado de
Ensino de
Graduação
Colegiado de
Ensino de
Graduação
Colegiado de
Ensino de
Graduação
Colegiado de
Ensino de
Graduação
Colegiado de
Ensino de
Graduação
Colegiado de
Ensino de
Graduação

2008

10 a 15

cursos e diretoria do
campus.
Idem

2009

10 a 15

Idem

2009

10 a 15

Idem

2009

10 a 15

Idem

2009

10 a 15

Idem

2009

12 a 18

Idem

2009

9 a 12

Idem

2011

8 a 12

Idem

2008

8 a 12

Colegiado de
Ensino de
Graduação
Colegiado de
Ensino de
Graduação

2010

8 a 12

Os cursos de
Graduação de Xerém
são gerenciados por
um colegiado
composto por
coordenadores de
cursos e diretoria do
campus.
Idem

2010

8 a 12

Idem

Fonte: DÉN

Quadro 10 - Cursos noturnos criados entre 2007 e 2017
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Centro

Curso

Unidade

Ano

Período de
Integralização –
Previsto e Máximo

Observações

CCJE

Ciências
Contábeis

Facc

2011

9 a 12

Funciona na Cidade
Universitária

CCS

Farmácia

FF

2010

10 a 15

Idem

CT

Engenharia
Química

EQ

2010

10 a 15

Idem

CT

Química
Industrial

EQ

2010

10 a 15

Idem

IFCS/Nepp-DH/
FND/ NEI/FL

2009

8 a 12

Criado no modelo
multiunidades/
multicentros, o curso
de RI está agora no
novo Instituto de
Relações
Internacionais e
Defesa – Irid.

Biblioteconomia Facc
e Gestão de
Unidades de
Informação

2010

8 a 12

Já havia a versão
diurna, criada em
2006, na Praia
Vermelha

CCJE/CCS Defesa e Gestão Coppead/Iesc
Estratégica
Internacional

2010

8 a 12

Criado no modelo
multiunidades/
multicentros, o curso
de DGEI está agora no
novo Instituto de
Relações
Internacionais e
Defesa – Irid.

CFCH/CLA Relações
Internacionais

CCJE

Fonte: DÉN
2.5.1 Cursos a distância – EAD

Os cursos de ÉAD funcionam em regime semipresencial e participam do
Consorcio Centro de Éducaçao Superior a Dista( ncia do Éstado do Rio de Janeiro (Cederj),
integrado pela UFRJ e mais sete universidades de excele( ncia do estado do Rio de Janeiro.
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Trata-se de uma modalidade que vem crescendo em muitas instituiçoes de ensino
superior e que atende, em geral, a estudantes trabalhadores de cidades do interior que
nao teriam condiçoes para cursar a modalidade presencial.
Quadro 11 - Cursos a dista( ncia por unidade
Centro

Curso

Unidade

Observações

CCS

Licenciatura em Biologia

IB

Curso
gerenciado
em
consorcio com outras
instituiçoes pelo Cederj

CCMN/IQ

Licenciatura em Química

IQ

Idem

CCMN

Licenciatura em Física

IF

Idem

CCJÉ

Cie( ncias Contabeis

FACC

Idem

Obs.: Ésses cursos sao operados em consorcio com outras Ifes do Rio de Janeiro
por meio do Consorcio Cederj/Cecierj.
2.6 Matrículas, retenção e evasão
Houve uma evoluçao significativa no numero de estudantes matriculados na UFRJ
nos ultimos dez anos. Na ultima decada o crescimento foi de 36,7%, apenas em
matrículas na graduaçao. Os graficos adiante mostram a evoluçao dos numeros entre
2007 e 2017.
Gráfico 3 - Numero de estudantes ativos, trancados e cancelados (2007-1 a 2017-2)
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Pode-se observar o significativo aumento no numero de estudantes com
matrícula ativa no período, passando de 32.223 para 42.549. Somando-se o numero de
estudantes com matrícula trancada, temos, para o mesmo período, o crescimento de
36.106 para 48.611. O numero de cancelamentos cresceu de 2.771 (7,2%) em 2007-1
para 3.954 (9,3%) em 2017-2. Vale ressaltar que os alunos com a situaçao “trancados”
sao considerados regularmente matriculados, podendo voltar a situaçao de ativos.
Gráfico 4 - Numero de estudantes matriculados em cursos presenciais na UFRJ

Fonte: Siga – Élaboraçao propria
As matrículas em ÉAD correspondem a pouco menos de 10%, em media, das
matrículas atuais. A dina( mica dos cursos a dista( ncia na UFRJ, em articulaçao com os
polos do Cederj, e bastante diferenciada daquela dos cursos presenciais. Os tre( s casos de
licenciatura a dista( ncia sao em cursos que exigem experimentos de laboratorio e
trabalho de campo (Física, Química e Biologia), o que e cuidadosamente mantido e
desenvolvido como atividade presencial nesses cursos a dista( ncia. Nossos estudantes
estao presentes nos polos do Cederj distribuídos pelas cidades de Piraí, Bom Jesus do
Itabapoana, Tre( s Rios, Volta Redonda, Angra dos Reis, Duque de Caxias, Nova Iguaçu,
Paracambi, Macae, Itaperuna e Volta Redonda. A importa( ncia social desses cursos na
formaçao de professores no estado do Rio de Janeiro tem sido significativa, mesmo

63

considerando o índice de evasao elevado que possuem em relaçao aos cursos
presenciais, como se podera observar nos graficos a seguir.
Gráfico 5 - Numero de estudantes matriculados em cursos de ÉAD na UFRJ

Fonte: Siga – Élaboraçao propria

Como salientado no capítulo 1, desde 2013, a consolidaçao da expansao esta
ameaçada pela insuficie( ncia das verbas publicas para a assiste( ncia aos estudantes. As
limitaçoes ainda existentes nas estruturas de Acompanhamento e Orientaçao Acade( mica
nas unidades tambem sao fatores que deveriam revelar uma situaçao de aumento de
evasao. No entanto, as taxas de evasao mantiveram-se em um nível ainda inferior a
media em termos nacionais.
Utilizamos a metodologia de calculo do Inep, na qual o numero dos estudantes
matriculados de um determinado ano, excluídos os ingressantes, e comparado com o
numero de matriculados do ano anterior, diminuindo-se os egressos (estudantes que
efetivamente colaram grau, completando o curso e recebendo seu título). A razao entre
as duas grandezas diminuída da unidade nos da a taxa de evasao, que pode ser
representada percentualmente, conforme os graficos a seguir.
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Gráfico 6 - Évoluçao da taxa de evasao dos cursos presenciais entre 2008 e 2017

Fonte: Siga – Élaboraçao propria com base na metodologia do Inep
Vale destacar que a política de assiste( ncia estudantil desenvolvida nos ultimos
tre( s anos teve bons resultados sobre a reduçao do índice de evasao. Apesar disso, os
efeitos dos ince( ndios no predio da Reitoria, em outubro de 2016, e no alojamento de
estudantes, no primeiro semestre de 2017, em um período de restriçao expressiva de
recursos orçamentarios, tiveram impacto negativo sobre a evasao estudantil. O grafico a
seguir mostra as taxas de evasao por ano nos cursos de graduaçao a dista( ncia sobre o
total de alunos matriculados na modalidade.
Gráfico 7 - Taxa de evasao nos cursos a dista( ncia

Fonte: Siga – Élaboraçao propria com base na metodologia do Inep
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2.6.1 Retenção

Outro aspecto que mede a fluidez com que os estudantes vivem suas formaçoes
universitarias e o índice de retençao. Para calcula-lo, foram considerados retidos todos
os estudantes com matrícula ativa que passaram do prazo padrao de integralizaçao
curricular previsto em seu curso e comparados com o numero de estudantes
considerados matriculados5 em cada ano.
A taxa de retençao tem relaçao com reprovaçoes em disciplinas, dificuldades de
ajuste de horario em virtude de reprovaçoes anteriores, trancamentos e matrículas em
um numero menor de disciplinas que o recomendado. Ém qualquer caso, o papel da
COAA e fundamental para auxiliar o estudante a recuperar seu fluxo formativo.
O aumento da retençao, que pode ser observado no grafico a seguir, encontra a
mesma base de refere( ncia conjuntural da reflexao de evasao, no entanto revela uma
questao estrutural dos projetos político-pedagogicos das unidades, que pode ser
reexaminada mediante tal resultado: o excesso de disciplinas de carater obrigatorio e
endogeno as unidades nos currículos. O grafico adiante mostra a evoluçao da retençao na
UFRJ entre 2007 e 2017:
Gráfico 8 - Retençao na UFRJ (2007 a 2017)

Fonte: Siga – Élaboraçao propria

5

Éstudantes com matrícula ativa e aqueles com matrícula regularmente trancada que possuem o direito
de retornar ao seu curso regularmente no semestre seguinte ao trancamento (que nao pode exceder tre( s
semestres ao longo da trajetoria escolar).
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2.6.2 Políticas e propostas da PR-1 para o combate à evasão

A PR-1 defende que o combate a evasao e a retençao deve ser feito em muitas
frentes e de formas diferenciadas. O primeiro ponto e a luta pela dotaçao orçamentaria
adequada as necessidades reais gerados pela adesao da UFRJ a política de açoes
afirmativas, com destaque para as cotas para estudantes de baixa renda e portadores de
deficie( ncias, dado que as verbas hoje disponibilizadas pelo Pnaes sao claramente
insuficientes.
As políticas de assiste( ncia estudantil, agora reforçadas com a criaçao da ProReitoria de Assuntos Éstudantis, materializadas nas açoes voltadas para a oferta de
moradia, transporte, alimentaçao, apoio a saude e outras, devem concatenar-se com o
apoio acade( mico, cujo principal instrumento sao as COAAs. O Sistema de Acesso a
Graduaçao deve ser aperfeiçoado, assim como as açoes de divulgaçao de informaçoes e
orientaçao a estudantes do ensino medio voltadas para a facilitaçao de sua escolha.
Inserem-se ainda nesse conjunto de açoes, as COAAs, o aperfeiçoamento do sistema de
acesso, os ajustes e atualizaçoes curriculares, inclusive os voltados para a promoçao da
interdisciplinaridade, da integraçao entre ensino, pesquisa e extensao, de interaçao ativa
com as transformaçoes no mercado de trabalho, reforço do trabalho pedagogico e de
provimento da infraestrutura necessaria para o bom andamento dos cursos.
O combate a evasao e a retençao tambem esta ligado a melhor estruturaçao dos
centros e cursos, com destaque para os novos campi de Xerem e Macae e os cursos
criados nos ultimos dez anos, alem de outros que ja haviam sido criados antes do Reuni e
que ainda nao obtiveram as condiçoes para a plena estruturaçao. Éstamos trabalhando
na melhoria do sistema de avaliaçao dos fluxos, por curso, objetivando a proposiçao de
açoes preventivas e corretivas.

2.7 O que os centros e as unidades pensam de sua função institucional
O Centro de Cie( ncias Jurídicas e Écono( micas (CCJÉ) criou cinco novos cursos,
sendo tre( s deles multiunidades (Relaçoes Internacionais – RI, Gestao Publica para o
Desenvolvimento Écono( mico e Social – GPDÉS e Defesa e Gestao Éstrategica
Internacional – DGÉI) e dois com expansao de vagas por criaçao de novo turno:
vespertino-noturno do curso de Cie( ncias Contabeis e noturno do curso de Économia,
todos dentro da política do Reuni. Para esse centro, o acompanhamento das mudanças
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da sociedade e o atendimento de suas necessidades foram eixos-chave na determinaçao
da criaçao dos novos cursos. O curso de Biblioteconomia respondeu a demanda por
gestao de informaçao, que tende a crescer em uma sociedade informatizada. Os cursos
multiunidades atenderam a crescente complexidade e integraçao de cenarios de atuaçao
em que a maior interdepende( ncia mundial exige a formaçao de profissionais com uma
cultura científica ampla. A formaçao humanística, crítica, reflexiva – equilibrando os
aspectos generalistas e especialistas –, atenta a responsabilidade e a integraçao dos eixos
ensino, pesquisa e extensao, foi citada na descriçao das missoes dos cursos, para alem
dos aspectos específicos de suas areas disciplinares. Ésses aspectos aparecem
orientando as reformulaçoes curriculares e seus processos de expansao e modificaçoes,
alem de investimentos propostos nesses dez anos e projetados no futuro.
O Centro de Filosofia e Cie( ncias Humanas (CFCH) criou dois cursos novos de
licenciatura, ampliou vagas e turnos e participou da criaçao do curso multiunidades de
Relaçoes Internacionais. Éntre os cursos que aumentaram as vagas estao Psicologia,
Pedagogia, Historia e Serviço Social, sendo que os tre( s ultimos tiveram esse aumento
devido a criaçao de cursos noturnos. O centro tem atendido as demandas provocadas
pelas mudanças sociais voltadas a inclusao social e a promoçao de igualdade e ao
desenvolvimento socioecono( mico. Movimentos de reformas curriculares e de integraçao
e colaboraçao com movimentos sociais, instituiçoes e orgaos governamentais visando ao
desenvolvimento de políticas publicas ocorreram nesse sentido. A criaçao do Instituto de
Historia (2010) tambem apontou para a preocupaçao com a plena autonomia e
condiçoes para o desenvolvimento de pesquisas, metodologias e reflexoes teoricas que
as areas que compoem o centro te( m buscado. No CFCH ha claramente a questao do
desenvolvimento teorico, conceitual e das areas de pesquisa, alem do fortalecimento de
novas tematicas e formas de abordagem. Ha tambem a articulaçao e o duplo
compromisso com a educaçao, tanto pela presença da Faculdade de Éducaçao, que reune
a funçao de desenvolvimento da educaçao na formaçao inicial (na pedagogia e nas
licenciaturas) e continuada e na sua dimensao de area de conhecimento e pesquisa,
quanto pelo fato de o centro abrigar duas unidades de educaçao basica com atuaçao
sistematica na formaçao de professores: o Colegio de Aplicaçao e a Éscola de Éducaçao
Infantil da UFRJ.
O Centro de Letras e Artes (CLA) reune cursos e unidades que te( m como ponto
em comum a preservaçao e o desenvolvimento de aspectos das artes em geral e do
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patrimo( nio cultural, contribuindo para a criaçao e o fortalecimento de uma identidade
nacional. Destacam-se tambem as questoes das linguagens e formas de comunicaçao e
expressao

artística.

Ém

um

contexto

de

globalizaçao

e

discussoes

sobre

multiculturalismo, essas areas sao desafiadas a formar profissionais e agentes sociais
que sejam capazes de dialogar e dar sentido a esse vasto universo de linguagens, bem
como posicionar a cultura brasileira e as diversas identidades nacionais nesse cenario,
em posiçao de troca e desempenho de papel relevante nessa comunidade global. As
unidades se mante( m em constante atualizaçao de seus currículos e quadros de cursos.
Desde 2007 o CLA criou cinco cursos novos e ampliou vagas em outros turnos.
Houve a criaçao de dois cursos de Letras-Libras, um bacharelado e uma
licenciatura, que respondem ao amplo desafio da inclusao das pessoas com necessidades
especiais na sociedade. A Éscola de Belas Artes responde por um grande contingente de
cursos, que te( m passado por um processo de reformulaçao curricular e regimental,
buscando atender a diversidade de demandas sociais para as artes e os diferentes perfis
e oportunidades de trabalho que o mercado tem a oferecer. A maioria dos cursos das
unidades do CLA realizou reformas curriculares, com destaque para as licenciaturas. As
demandas sociais responderam pela criaçao de cursos e ampliaçao de vagas,
promovendo e estimulando projetos de responsabilidade social, interca( mbio de saberes
e experie( ncias e respeitando as diferentes culturas e ideologias.
Ha de se destacar a integraçao acade( mica entre as unidades do CLA e unidades de
outros centros, como, por exemplo: Éscola de Musica, Éducaçao Física (Dança), ÉBA,
Éscola de Comunicaçao (ÉCO), Faculdade de Letras e Instituto de Psiquiatria. A
realizaçao do trabalho de pesquisa, investigaçao científica, filosofica e tecnologica
promove a divulgaçao da produçao artística, cultural e científica, bem como a
preservaçao da historia do patrimo( nio musical e arquiteto( nico, em sintonia com a
contemporaneidade. Observa-se, ainda, o grau elevado de integraçao entre os
professores da graduaçao e da pos-graduaçao.
O Centro de Cie( ncias Matematicas e da Natureza (CCMN) criou tre( s novos cursos:
dois cursos multiunidades, os bacharelados em Cie( ncias Matematicas e da Terra (IF/IM/
IG/OV) e o curso de Nanotecnologia (IF/Poli/IM/IBCCF), e um na modalidade ÉAD,
licenciatura em Química. Outro projeto de curso novo, aprovado no Conselho de Énsino
de Graduaçao (CÉG), esta sendo analisado no Consuni, o bacharelado em Éngenharia
Matematica (IM). O centro planeja, ainda, a criaçao de cursos de Sistemas de Informaçao
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e licenciatura em Computaçao. O CCMN procura desenvolver uma política de integraçao
acade( mica abrangendo diversos níveis de açao, contemplando atividades, projetos e
planos que valorizem e estimulem a interdisciplinaridade e o trabalho coletivo. Apoiar
essas atividades, integrando-as num plano comum, garantindo a sua qualidade e
aumentando o interca( mbio entre a universidade e a sociedade, e o compromisso do
centro. Tambem integram seus cursos estrategias pedagogicas que combinam aulas
presenciais, praticas, extraclasse e reforço/monitoria.
O Centro de Tecnologia (CT) expandiu dois cursos para o período noturno,
Éngenharia Química e Química Industrial. Os cursos de Éngenharia de Alimentos e
Éngenharia de Bioprocessos, da Éscola de Química (ÉQ), criados ha mais de dez anos,
enfrentam o desafio da sua consolidaçao, com necessidades de infraestrutura e corpo
docente para constituir seus Nucleos Docentes Éstruturantes. O centro apresentou como
diretriz a elevaçao do nível de excele( ncia dos cursos por meio do fortalecimento do
ambiente institucional de educaçao de qualidade, da modernizaçao dos currículos dos
cursos de graduaçao, com o incentivo a criaçao de disciplinas integradoras de
conhecimentos e ao desenvolvimento de açoes para reduzir a evasao na graduaçao.
O Centro de Cie( ncias da Saude (CCS) criou seis novos cursos e teve uma expansao
para o período noturno, com o curso de Farmacia. Os cursos do CCS te( m passado por
grande reformulaçao para atender as demandas sociais com maior integraçao com o
SUS, a inclusao de atividades praticas ao longo de todo o currículo, a inovaçao nas
metodologias pedagogicas, a formaçao profissional e científica em praticas que integrem
ensino, pesquisa e extensao. Destaca-se, nesse sentido, a criaçao do Programa de
Éducaçao Medica, pela Faculdade de Medicina, que busca promover debates internos e
acertar de forma integrada os ajustes do curso a legislaçao e as questoes em destaque
nos foruns nacionais de educaçao, trabalho e saude, contribuindo para o
desenvolvimento de políticas publicas. Houve a ampliaçao do numero de vagas nos
cursos de Microbiologia e Imunologia e de Nutriçao. Foram criados os cursos de
Gastronomia e de Saude Coletiva, os quais apontam para novas areas de atuaçao no
mercado de trabalho e te( m enfoque integrado sobre a saude. O curso de Terapia
Ocupacional, criado sob a política do Reuni, preve( sua expansao para o período noturno.
O CCS destacou, em sua missao institucional, o duplo compromisso com a formaçao
profissional na area da saude e a construçao da rede de assiste( ncia a saude como direito
basico e universal no país e como elemento fundamental de promoçao dos direitos
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humanos, da cidadania e da igualdade social. Assim, temos uma busca de articulaçao
com unidades de saude, hospitais e todos os orgaos do SUS em seus estagios, aulas
praticas, internatos, reside( ncias e açoes de extensao.

2.8 Como as unidades trabalharam o tema da integração, em busca de maior
interdisciplinaridade
Todos os cursos do CCJÉ deram destaque a integraçao, de variadas formas, como a
organizaçao de eventos e seminarios internos e externos e a preocupaçao com a
organizaçao do espaço físico e estrutura administrativa. A atuaçao simulta( nea e
colaborativa do corpo docente nos cursos de graduaçao e pos-graduaçao e recorrente,
assim como a criaçao de salas de estudo coletivas, a reorganizaçao de bibliotecas, o
desenvolvimento de grupos de pesquisa e o acesso de alunos a esses grupos, bem como a
articulaçao na aproximaçao entre pos-graduaçao e graduaçao, incentivo a publicaçoes
em colaboraçao e formaçao pedagogica de pos-graduandos em projetos de estagio
docente, com curso de extensao obrigatorio no caso de Cie( ncias Contabeis e Cie( ncias
Écono( micas. A criaçao de revista especializada e de mestrado profissional tambem
aparece nessas estrategias, no caso da Biblioteconomia. No Instituto de Économia (IÉ),
alem da Jornada de Pesquisa, dos Seminarios de Pesquisa e da reformulaçao da revista
RÉC, foi criado um Ciclo de Debates. Ha integraçao com instituiçoes internacionais; dois
cursos dispoem de comissoes e setores para essas açoes. A integraçao entre graduaçao,
pos-graduaçao e mercado de trabalho esta representada nos pre( mios alcançados por
monografias de graduaçao do IÉ no Conselho Regional de Économia e no Conselho
Federal de Économia e nas parcerias com orgaos governamentais e instituiçoes de
pesquisa. Destacam-se a reorganizaçao administrativa, as novas coordenaçoes e o
incentivo a participaçao dos discentes nesses espaços.
No CFCH, a integraçao envolve criaçao de seminarios, colaboraçao entre posgraduaçao e graduaçao com disciplinas compartilhadas, novos laboratorios, nucleos e
grupos de pesquisa. O Éstagio Doce( ncia aparece em quase todas as unidades. As
refere( ncias a ampliaçao das parcerias internacionais aparecem em todos os cursos. Ha
uma crescente participaçao da Psicologia nas políticas de assiste( ncia estudantil. O NeppDH surge como um nucleo de colaboraçao entre as diversas unidades do centro em torno
do tema dos direitos humanos. Destacam-se a oferta, pela Éscola de Serviço Social (ÉSS),
do curso de especializaçao em Políticas Publicas para servidores de UFRJ. Cabe destacar
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o Curso de Éspecializaçao Saberes e Praticas na Éducaçao Basica (Cespeb), que
disponibiliza especializaçao para professores da rede publica em parceria com o CFCH,
FÉ e CAp e a criaçao do Complexo de Formaçao de Professores.
No CCMN, o Instituto de Física tem uma forte interaçao com outros centros da
UFRJ. Uma açao integradora e o Ciclo Basico de Física, com disciplinas oferecidas para
diversos outros cursos do centro. O curso de Física Medica e, por natureza,
interdisciplinar e sua concepçao foi feita em cooperaçao com outros centros e com o
Hospital Universitario. Participam do curso institutos ligados ao centro de Biocie( ncias,
Medicina (inclusive o hospital universitario HUCFF), Éngenharia e Matematica. A
licenciatura em Física tem estabelecido parcerias com o CAp-UFRJ e o Observatorio do
Valongo e tambem com os cursos de licenciatura em Matematica, Biologia, Química, com
a Faculdade de Letras e a Faculdade de Éducaçao. Éssas parcerias ocorrem nao somente
por meio do oferecimento de diferentes disciplinas de formaçao específica comuns a
esses cursos, mas tambem por meio da participaçao dos alunos em diferentes projetos
conjuntos de pesquisa e extensao. Ha uma parceria com a Éscola Politecnica para a
manutençao dos laboratorios didaticos.
No CLA, a interaçao entre a graduaçao e a pos-graduaçao se materializa na
amplitude de temas interdisciplinares e transversais, que caracterizam os seus cursos. O
desenvolvimento de pesquisa como uma atividade tecnico-científica, reflexiva e criadora
e fundamental para a compreensao e a busca por soluçoes para problemas relevantes. A
realizaçao do trabalho de pesquisa e investigaçao científica, filosofica e tecnologica no
campo da musica promove a divulgaçao de produçao artística, cultural e científica, bem
como a preservaçao de historia do patrimo( nio musical e arquiteto( nico em sintonia com a
contemporaneidade. Ressaltem-se os projetos interdepartamentais ou interunidades
entre a ÉBA (Cenografia, Visagismo, Indumentaria) e a ÉCO (Direçao Teatral e
Iluminaçao de Éspetaculos), entre a Éscola de Musica, o Instituto de Psiquiatria da UFRJIpub, a Éscola de Éducaçao Física e a Superintende( ncia de Saude Mental da Secretaria
Éstadual de Assiste( ncia Social e de Direitos Humanos.
No CCS todas as unidades compartilham disciplinas. O IBCCF ministra 173
disciplinas para todas as faculdades do Centro de Cie( ncias da Saude. A unidade sedia,
juntamente com outros tre( s institutos (Éscola Politecnica, Instituto de Macromoleculas e
Instituto de Física), o curso de centro em torno do tema dos direitos e o curso de
bacharelado em Nanotecnologia. Os alunos dos quatro cursos da Faculdade de Medicina
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utilizam, como cenarios praticos, alem das Unidades Acade( micas e dos O# rgaos
Suplementares da propria UFRJ, hospitais das redes federal, estadual e municipal. O
HUCFF tem recebido o maior numero de discentes e acolhido pacientes provenientes da
regiao metropolitana do Rio de Janeiro e dos demais estados do país e desenvolvido
pesquisa clínica e basica de alta releva( ncia científica e social. A integraçao envolve
diversos acordos de cooperaçao científica com instituiçoes brasileiras e estrangeiras.

2.9 Tendências de mudanças ou problematizações sobre o currículo
identificadas por área
Nos cursos do CCJÉ ha atençao a pratica em todo o percurso de formaçao do
estudante, devido a dimensao pratica e aplicada das areas que compoem o centro. A
atençao as DCN e mencionada nos cursos com a flexibilizaçao da grade curricular a
atuaçao pratica e a escolha dos alunos, com maior numero de creditos a serem
cumpridos em disciplinas de escolha condicionada. A atençao a constante mudança no
cenario mundial aparece na atençao a unificaçao de normas internacionais pela
Organizaçao Mundial do Comercio, no curso de Cie( ncias Contabeis. Nenhuma area
mencionou decrescimo de interesse pelo curso. Condiçoes favoraveis do mercado podem
conflitar com a Academia, como indica a dificuldade do curso de Administraçao em
contratar professores. No curso de Cie( ncias Contabeis, ha a necessidade de
conscientizaçao dos alunos para realizaçao das provas do Énade, uma vez que houve
uma queda de desempenho em 2012.
Os cursos do CFCH passaram por reformulaçao curricular nos ultimos dez anos.
Alguns cursos ja estao revendo essas ultimas reformas. Todos os cursos mencionam a
necessidade de se aproximar e promover o desenvolvimento social na direçao de uma
sociedade mais igualitaria e cidada e de permitir, via seus currículos, uma maior
participaçao da universidade na sociedade, com o cumprimento da atuaçao integrada
dos tre( s pilares de sustentaçao da universidade: ensino, pesquisa e extensao. O curso de
Pedagogia esta discutindo uma nova reforma curricular que flexibilize o percurso do
estudante e integre mais seu percurso as praticas sociais e a atuaçao cidada. As
legislaçoes internas e externas a universidade tambem aparecem nos textos das
unidades e cursos, sobretudo as DCNs.
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O curso de Psicologia passou por uma grande reformulaçao por ser agora um
curso unico que confere o diploma de psicologo, o que da visibilidade ao processo de terse a pratica e a formaçao teorico-conceituais integradas em um percurso unico desde o
início da formaçao. Tambem o curso de Comunicaçao esta passando por uma grande
reformulaçao, pois tera de separar, por força das DCNs, suas habilitaçoes em cursos
individualizados desde o início. O destaque dado a reforma se faz na adoçao de praticas
de formaçao que envolvam a participaçao em processos de atuaçao pratica desde o
início, maior atuaçao laboratorial, integrando formaçao profissional, científica e a
especificidade da cada antiga habilitaçao. No caso do curso de Historia do IH, o
bacharelado ja passou por uma reforma e a licenciatura esta em processo. Os cursos do
Ifcs passaram por reformas e ha um processo de reformulaçao da licenciatura em
Cie( ncias Sociais e de inclusao da creditaçao da extensao.
Quanto ao CT, na ÉQ, as dificuldades de infraestrutura e mesmo a falta de cultura
de funcionamento noturno dificultam a consolidaçao das atividades de ensino de
graduaçao nesse turno e, alem disso, o sentimento de insegurança, agravado a noite, e
uma variavel a ser enfrentada. A ÉQ tem currículos de graduaçao preparados para a
recepçao de alunos do ensino medio, minimizando as barreiras comportamentais entre
os dois níveis de ensino e, simultaneamente, proporcionando ao aluno um tempo para se
adaptar as atividades universitarias. Assim, por exemplo, Física I, que normalmente
reprovava muito no primeiro período, foi levada para o segundo período na distribuiçao
curricular implantada desde 2004. Foi colocada no primeiro período uma disciplina de
carater mais descritivo, nao so da profissao, mas tambem da universidade.
A entrada realizada no segundo semestre por meio do Sisu tem gerado problemas
bastante relevantes: um numero elevado de alunos com cancelamento de matrícula nos
cursos de Éngenharia de Alimentos, Éngenharia de Bioprocessos e Química Industrial
noturno/integral migrando para Éngenharia Química e outros cursos. Éssa evasao, em
geral, nao e suprida por editais de transfere( ncia.
Éntre os principais obstaculos enfrentados pela Éscola Politecnica, estao a
reduçao na captaçao de recursos e das verbas orçamentarias, o que prejudicou a
realizaçao de alguns dos projetos de melhoria que haviam sido planejados para o
período entre 2014 e 2017, como o das salas de aula.
No CCS, diversas unidades estao discutindo reformas curriculares: Medicina,
Fonoaudiologia (modalidade medica); Analises Clínicas (modalidade medica); Biocie( ncia
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Legal (modalidade medica); todos os cursos da ÉÉFD. A formaçao medica utiliza
intensivamente as unidades hospitalares da UFRJ ao longo de todos os seis anos de
curso. Assim, a crise decorrente do subfinanciamento dessas unidades impacta
negativamente o desenvolvimento das habilidades de nosso corpo discente. A despeito
das dificuldades orçamentarias, mudanças no HUCFF te( m possibilitado a retomada das
atividades de formaçao de modo mais sistematico. O projeto de reforma curricular que
visa a inserir precocemente os alunos na pratica em saude e integrar os conteudos
disciplinares da area basica e profissional teve de ser adiado, pois ha necessidade de
muito mais leitos em nossos hospitais. A Faculdade de Odontologia possui forte
integraçao com as atividades teorico-praticas e atualmente discute o seu Projeto Político
Pedagogico.
2.10 Avaliação pelas unidades/centros das condições objetivas de seus cursos em
termos de pessoal e infraestrutura
Os excertos citados a seguir foram coligidos dos textos enviados pelas unidades e
merecem um tratamento mais sistematico. No entanto, a percepçao dos problemas e
importante para pensar nos desafios do presente PDI.
No CCJÉ os problemas de infraestrutura sao citados de diferentes formas por
todas as unidades, sobretudo em relaçao a disponibilidade de laboratorios de
informatica, de rede, de espaço físico para os alunos e a atualizaçao de acervos de livros
e softwares. A esse item foi atribuída a queda da nota do curso de Biblioteconomia e a
abertura de uma unica turma noturna por ano no curso de Cie( ncias Écono( micas. O
numero insuficiente de servidores tecnico-administrativos e docentes tambem e
mencionado por todas as unidades. Destaca-se o relatorio detalhado das necessidades de
espaço, professores e funcionarios feito pelo IÉ, no qual ate a metragem do espaço físico
e o numero de salas aparecem no estudo. Foi apontada a situaçao do corpo docente em
que mais de 50% dos professores estao acima de 60 anos, com 20% acima de 65,
indicando a necessidade imediata de novos professores para ampliar a oferta de
disciplinas eletivas e obrigatorias.
No CFCH, todos os cursos e unidades mencionam diversos problemas
relacionados a infraestrutura e a pessoal tecnico e docente. Alguns cursos ocupam
predios historicos e tombados, que demandam tanto manutençao específica quanto
respeito as normas do Iphan, dificultando a adequaçao as exige( ncias de espaços de
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formaçao com infraestrutura eletrica e de equipamentos como aparelhos de arcondicionado e redes de internet e wi-fi. O avanço na reforma do Palacio Universitario,
um fato positivo, provoca importantes desafios para as unidades que nele estao
localizadas. A Faculdade de Éducaçao ficou desalojada em virtude de obras e o Instituto
de Historia enfrenta severas restriçoes devido ao tombamento do predio. Todos os
cursos sofrem com a falta de espaço por causa do aumento de vagas tanto na graduaçao
quanto na pos-graduaçao e da dina( mica de participaçao e parcerias de seus grupos de
pesquisa. No caso da Psicologia, a abertura de um novo turno, ainda que desejada e
demandada, esbarra na falta de espaço físico. O grande percentual de professores
prestes a se aposentarem tambem e recorrentemente mencionado, com destaque para o
Instituto de Historia, onde 43% dos docentes podem se aposentar nos proximos cinco
anos. No Instituto de Psicologia 25% dos professores poderao se aposentar em tre( s anos
– atualmente conta com 47 professores.
No CCMN, temos, para o Instituto de Física, como os principais obstaculos a
realizaçao da missao institucional, a inadequaçao do espaço físico, que deve ser
solucionada, em grande parte, com a mudança do IF para o novo predio, e a
descontinuidade e a insuficie( ncia das verbas institucionais. A insuficie( ncia de recursos
para manutençao, aprimoramento e atualizaçao dos laboratorios didaticos e cro( nica.
Ésses laboratorios sao ocupados diariamente das 8 as 22 horas, de forma praticamente
ininterrupta, por cerca de 3 mil alunos, o que exige a manutençao e a reposiçao contínua
dos equipamentos manuseados pelos estudantes. Ademais, conforme o relatorio da
unidade, feito antes da Comissao Temporaria de Alocaçao de Vagas (Cotav) 2017,
preocupam o numero decrescente de pessoal tecnico-administrativo e docentes e o
crescente de substitutos.
No caso do Instituto de Matematica, uma das principais dificuldades enfrentadas
ao longo dos anos vem sendo a care( ncia de espaço adequado para um curso que tem
hoje 611 alunos regularmente inscritos (em 2016) e, conforme o seu relatorio, necessita
de laboratorios maiores e de, pelo menos, o dobro do numero de laboratorios e
maquinas para aulas praticas. A conclusao da edificaçao do instituto e uma forte
prioridade. O Departamento de Cie( ncia da Computaçao e seus docentes sao responsaveis
por mais de 30 turmas de serviço de Computaçao I, Computaçao II e Calculo Numerico
para outros cursos do IM e de outras unidades, a cada período letivo, o que torna
necessario o compartilhamento dos poucos laboratorios disponíveis. No IM, os
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professores nao te( m salas individuais. Muitas precisam de reformas e algumas nao te( m
janela. A rede de internet por cabo e lenta e instavel, mas todas as salas te( m acesso a
internet. A rede wireless nao atende a demanda. Ha care( ncia absoluta de espaços e
recursos para incentivar novas açoes de ensino. Ha limitaçao na verba de locomoçao,
sendo necessario investir na interatividade de teleconfere( ncias e participaçao remota de
alunos e docentes em projetos multinacionais ou nacionais que envolvem diversas
instituiçoes.
O Instituto de Geocie( ncias (Igeo) investiu, a partir da participaçao de empresas e
outras instituiçoes, na renovaçao de laboratorios e bibliotecas. Houve reestruturaçao da
grade curricular, ampliaçao no numero de vagas ofertadas na graduaçao e na posgraduaçao. Houve tambem uma ampliaçao das linhas de pesquisa em suas areas de
atuaçao. Durante os ultimos anos, procurou-se melhorar as condiçoes de infraestrutura
de salas de aula, laboratorios, auditorios e acessos da unidade. As salas de aula foram
modernizadas, com refrigeraçao adequada, substituiçao de piso, colocaçao de meios
audiovisuais adequados ao ensino.
Foram construídos tre( s novos auditorios – Novos Ventos (Departamento de
Meteorologia), Pangea e Cema (Instituto de Geocie( ncias) –, ampliando assim as
possibilidades de encontros, simposios e seminarios nas instalaçoes do Igeo. Visando a
modernizaçao dos metodos de ensino, foram reestruturados os espaços destinados as
geotecnologias, com a reforma física do laboratorio LIG-LÉG e a substituiçao dos
equipamentos de informatica. A obra possibilitou o aumento do numero de alunos
atendidos e uma area de estudos melhor. Outro aspecto importante foi a reformulaçao
dos acessos aos tre( s departamentos da unidade, com melhoria das areas de circulaçao,
que envolveram a substituiçao de iluminaçao, colocaçao de placas minerais na forraçao,
ajardinamento de areas comuns e reorganizaçao de espaços comuns, criando, inclusive,
uma area de convive( ncia, denominada Praça da Terra, em que ha a possibilidade de
acesso livre ao wi-fi. Para a maior difusao das geocie( ncias, foi criado o Museu da
Geodiversidade, que congrega parte do acervo científico do Instituto de Geocie( ncias e
realiza açoes de educaçao com escolas dos ensinos fundamental e medio e com o publico
em geral. Ém funçao da necessidade de treinamentos dos alunos dos cursos de
graduaçao e pos-graduaçao da unidade e de outras unidades da UFRJ, o Igeo expandiu
sua dimensao territorial com a construçao de um centro de refere( ncia e acolhimento aos
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estudantes em atividades de campo. Trata-se da Casa da Pedra, construída na regiao
Nordeste do Brasil, no município de Santana do Cariri, no Ceara.
No CLA, todos os cursos das unidades carecem da infraestrutura necessaria ao
atendimento de seus objetivos institucionais. Nao ha laboratorios suficientes para
atender a muitas de suas demandas. Na Éscola de Musica, entre os problemas
mencionados, vale citar a falta de determinados instrumentos para a Orquestra
Sinfo( nica, como claviolas e pianos, alem de material de consumo para a manutençao dos
instrumentos de cordas. Ainda faltam espaços físicos, auditorios com datashow e
computador. O Projeto Compositores esta parado temporariamente apos a mudança do
edifício Ventura, por corte de verbas do governo federal. A Éscola de Belas Artes e a
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, apos o ince( ndio no edifício Jorge Machado
Moreira (JMM), tiveram de remanejar seus diversos cursos para outras unidades; faltam
salas de aula e auditorios, e os laboratorios da ÉBA foram adaptados em areas
improvisadas. Necessita-se de espaço para a area administrativa e para o
armazenamento relacionado ao direito autoral. Apos o Reuni, Historia da Arte e
Conservaçao e Restauraçao aguardam um predio para instalarem-se. Ésta pendente a
revitalizaçao do Museu Dom Joao VI, que nao po( de ter seu acervo aumentado com
doaçoes de novas coleçoes. O Museu de Indumentaria esta alocado numa sala de aula.
Ém todas as unidades, o numero de docentes e tecnicos-administrativos e considerado
insuficiente para atender as necessidades dos cursos.
No CCS, conforme o relatorio das unidades, persistem desafios de melhoria da
infraestrutura, como instabilidade da rede de internet. No que se refere a pessoal, foram
identificados problemas relacionados a insuficie( ncia de funcionarios terceirizados
voltados para a limpeza, segurança do CCS e entorno e para o cuidado dos bioterios. Ha a
necessidade urgente de implementaçao de sistema de identificaçao obrigatoria para
entrada e saída do predio e de rondas contínuas de vigilantes ou seguranças.
Ém termos de biossegurança, ocorreram avanços importantes e e preciso seguir
formando equipe treinada e equipada para combate a derramamentos de produtos
químicos e biologicos no CCS e em outros centros. O predio precisa ser modernizado em
termos de combate a ince( ndio. Parte dos estacionamentos e de terra batida e fica alagada
com as chuvas, ou gera poeira no tempo seco. Os banheiros requerem reformas
contínuas em virtude de depredaçao sistematica e ha falta de equipamentos basicos para
higiene e limpeza, que deveriam ser de responsabilidade das empresas que prestam
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serviços (denotando problemas de fiscalizaçao dos contratos). Ademais, ainda existem
algumas salas de aula que necessitam de melhorias substantivas.
2.10.1 Macaé e Xerém

Os polos de Macae e Xerem foram analisados em sua totalidade, dadas as suas
características específicas.
2.10.1.1 Campus UFRJ – Macae Professor Aloisio Teixeira

O campus visa completar a educaçao integral do estudante, valorizando a
formaçao para as multiplas formas de conhecimento e expressao, tecnicas e científicas,
artísticas e culturais, refletindo criticamente sobre a sociedade e participando do esforço
da superaçao das desigualdades sociais regionais. Sua criaçao foi motivada pela
identificaçao de necessidades de pesquisas que viessem a atender as exige( ncias que
eram demandadas a partir do início das atividades da Petrobras e do setor de oleo e gas
no município de Macae.
Funcionam regularmente, hoje, os seguintes cursos de graduaçao: licenciaturas
em Cie( ncias Biologicas e Química e bacharelado em Cie( ncias Biologicas e Química,
Énfermagem e Obstetrícia, Éngenharia Civil, Éngenharia Meca( nica, Éngenharia de
Produçao, Farmacia, Medicina e Nutriçao.
As características de interdisciplinaridade do polo permitiram que uma serie de
inovaçoes em metodos e tecnicas de ensino e aprendizagem fosse implementada, com
destaque para as que incentivam a participaçao ativa do aluno, como a aprendizagem
baseada em problemas (ABP). Os cursos se apropriam, ainda, da extensao universitaria
como instrumento de inserçao do aluno nas vive( ncias comunitarias.
O campus de Macae dispoe de laboratorios específicos para a utilizaçao dos
nucleos de praticas de ensino, laboratorios de informatica e equipamentos audiovisuais
e de multimídia. Ha a necessidade, porem, de adequaçoes no acervo e na infraestrutura
da biblioteca. A assiste( ncia estudantil encontra-se insuficiente. Ainda sao poucos os
estudantes que possuem apoio a alimentaçao e a moradia. Recentemente, em março de
2018, o processo de aluguel de um hotel destinado a moradia estudantil pela Prefeitura
Municipal ira minorar o problema. Restam importantes desafios para a inclusao por
meio da acessibilidade de mobilidade.
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O campus apresenta estruturas administrativa e acade( mica descentralizadas,
democratizando sua gestao em colegiados de cursos de graduaçao. Éssa configuraçao,
entretanto, revela problemas, pois a institucionalizaçao dos setores ainda e incipiente.
A PR-1 vem participando do esforço de discussao e delineamento de uma
proposta para o reordenamento institucional do polo, que devera contar com institutos
que irao agregar areas com maior afinidade quanto ao campo do conhecimento, com
uma estrutura administrativa integrada e com localizaçao institucional equivalente a dos
atuais centros.
2.10.1.2 Campus Duque de Caxias

O campus de Duque de Caxias foi idealizado como um centro multidisciplinar,
apontando para a formaçao de profissionais capazes de integrar as diferentes areas do
conhecimento, necessarias ao desenvolvimento científico e tecnologico contempora( neo.
O polo se propoe a consolidar um centro de pesquisa multidisciplinar, em que docentes
de distintas areas do saber poderao colaborar e desenvolver pesquisas inovadoras e
superar a atual divisao entre cie( ncias naturais e cie( ncias exatas, pesquisa basica e
pesquisa aplicada.
Sua concepçao aponta ainda para o lado social, compromissado com o
desenvolvimento da comunidade de Duque de Caxias. Nesse sentido, o polo tem como
um de seus objetivos ampliar o acesso a UFRJ de uma parcela da populaçao
historicamente excluída dos bancos universitarios e alunos interessados em inovaçao,
cie( ncia e tecnologia de todo o Brasil.
Localizado numa area que possui uma economia fortificada pela presença de
grande numero de industrias, empresas e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia (Inmetro), o polo empreende uma serie de parcerias e conve( nios, como no
caso do Inmetro, permitindo que o estudante entre em contato com inumeros
laboratorios, linhas de pesquisa e tecnicas experimentais em biofísica, biotecnologia,
nanocie( ncia e nanotecnologia, o que torna a formaçao ainda mais solida e abrangente.
Funcionam regularmente em Xerem/Duque de Caxias os cursos de graduaçao em
Cie( ncias Biologicas (modalidade Biofísica e modalidade Biotecnologia) e Nanotecnologia.
A melhoria nos índices de conclusao dos cursos e a aprovaçao dos graduados em
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prestigiosos programas de pos-graduaçao sao indicadores da consolidaçao do trabalho
acade( mico.
O polo e dirigido por um Colegiado Provisorio (CPX). A infraestrutura das
instalaçoes de Xerem esta no limite desde 2011. A insuficie( ncia da infraestrutura
dificulta as atividades de pesquisa dos docentes de forma plena: muitos realizam seus
projetos de pesquisa em outros lugares, por meio de colaboraçoes individuais. Nao ha
alojamentos ou mesmo restaurante universitario para os alunos, e o numero de auxílios
e bolsas nao e claramente o bastante, o que acaba comprometendo a permane( ncia dos
que possuem menor renda. O reduzido espaço para pesquisa faz com que muitos alunos
tenham de se deslocar para centros de pesquisa no campus da Ilha do Fundao ou outras
instituiçoes.
Outro obstaculo apontado pela comunidade se refere as gestoes orçamentaria e
patrimonial, pois nao sao realizadas diretamente pela direçao do campus.
Ésta em tramitaçao a transfere( ncia para uma nova sede com 144 mil metros
quadrados, as margens da Rodovia Washington Luiz, em Santa da Cruz da Serra. Éssa
area conta com predios novos e adequados para as atividades acade( micas, em excelentes
condiçoes, alem de outras instalaçoes. Éspera-se que, com a mudança para o novo
campus, o problema de care( ncia de infraestrutura seja minimizado.

2.11 Desafios para a permanência dos estudantes: o papel das COAAs e as
mudanças necessárias
O trabalho de fortalecimento das açoes de apoio aos estudantes vem ocorrendo
na UFRJ, sob condiçoes gerais externas bastante difíceis, nos planos político e
econo( mico. Os cortes no orçamento da Uniao, o congelamento dos gastos sociais, os
cortes nas verbas da UFRJ, entre outros fatores, geram imensas dificuldades para a
manutençao das diversas bolsas de apoio assistencial e acade( mico para os estudantes de
graduaçao, para a recuperaçao do alojamento estudantil (e sua expansao) e o
oferecimento de melhores condiçoes materiais para estudo. Alem disso, os transportes
interno e externo sao insuficientes para a crescente demanda. Somam-se a esse quadro
alguns efeitos decorrentes da ause( ncia de uma contratualizaçao referenciada em leis no
processo de expansao do Reuni. Assim, o aumento de vagas operado pelas universidades
nao veio acompanhado, na mesma proporçao, das contrapartidas necessarias. O mesmo
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padrao repete-se para os recursos de investimento – em novas construçoes, como
predios para moradia, salas de aula e outras instalaçoes – e bolsas de apoio.
A adesao da UFRJ ao sistema de cotas mudou para melhor o perfil social da
universidade, aproximando-o do perfil medio da sociedade brasileira; entretanto, nao
houve a corresponde( ncia, na mesma proporçao, dos recursos necessarios para o correto
e integral acolhimento dos estudantes cotistas, com destaque para os de baixa renda, por
meio de bolsas, oferta de alojamento e outras medidas. A entrada em vigor, no sistema de
acesso, da nova cota para estudantes que se enquadram na categoria “pessoas com
deficie( ncia” (PCDs), de adesao compulsoria e que se deu, igualmente, sem nenhuma
oferta dos recursos financeiros e de pessoal necessarios para o pleno atendimento de
suas necessidades, no que tange as instalaçoes prediais, de equipamentos e de pessoal
qualificado e especializado para o atendimento dos diversos tipos de necessidades desse
contingente de estudantes, coloca-se no mesmo rol de dificuldades a serem enfrentadas
no sistema de cotas.
Éssa assimetria gerou demandas materiais diversas que nao puderam ser
plenamente atendidas em sua totalidade, mesmo com todo o esforço empreendido para
o seu atendimento, pela instituiçao, em suas diferentes insta( ncias, impactando
negativamente o rendimento acade( mico desse contingente de alunos. Nesse sentido, e
importante lembrar que, hoje, pelo menos 20% dos estudantes que ingressaram pelo
sistema de cotas te( m renda familiar inferior a 1,5 salario mínimo (modalidade baixa
renda). No entanto, as estatísticas mostram que, uma vez atendidas, minimamente, as
necessidades basicas dos estudantes, os resultados acade( micos do grupo cotista de baixa
renda tendem a ser equivalentes aos resultados do grupo nao cotista.
Para os estudantes que ve( m de outros estados, principalmente os de baixa renda,
soma-se a dificuldade de estudar longe da família o fato de que o Rio de Janeiro e uma
cidade onde o custo de vida e elevado. Sem verbas suficientes do Pnaes para as
necessidades de assiste( ncia estudantil, geram-se muitas pressoes sobre os estudantes,
notadamente os de baixa renda.
A retençao e a evasao te( m causas multiplas e diferenciadas, entre as quais podem
ser listadas: a defasagem existente, para grande parte dos discentes, entre o nível de
complexidade e o esforço exigido apresentado nos períodos iniciais da graduaçao e do
ensino medio; a dificuldade intrínseca de muitas disciplinas nos cursos; a presença
significativa de abordagens e posturas mais rígidas de muitos docentes em relaçao as
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praticas pedagogicas; as características de parte significativa do alunado, proveniente
principalmente das camadas de baixa renda da sociedade, que enfrentam dificuldades
materiais e psicologicas para a plena integraçao na universidade.
Éntre as muitas estrategias sendo adotadas para a superaçao desses problemas,
as COAAs te( m papel central. Éssas comissoes foram reformuladas pela Resoluçao nº
2/2016 do Conselho de Énsino de Graduaçao, que determina a presença de
representantes estudantis exigida pela LDB, na proporçao de dois estudantes para cada
cinco docentes. Éssa resoluçao exige a ampla divulgaçao dos horarios de reuniao entre
os discentes e institui, em cada curso, o Corpo de Professores Orientadores (CPO), cujos
membros te( m a atribuiçao de acompanhar os estudantes, individualmente, ao longo do
percurso acade( mico.
Atualmente, ha padroes diferenciados de funcionamento das COAAs na UFRJ, que,
em geral, oscilam entre:
a) um padrao centrado na simples verificaçao do cumprimento ou nao, pelos
estudantes, das regras para a sua permane( ncia no curso. Ém geral, nesse
padrao, os alunos sao chamados apenas em situaçoes-limite para o estudo
da possibilidade de sua recuperaçao;
b) um padrao de acompanhamento preventivo, em que ha a identificaçao de
vulnerabilidades e a devida orientaçao acade( mica para que seja evitada a
situaçao crítica de cancelamento de matrícula;
c) um padrao de acolhimento mais geral do estudante, em que, alem da
identificaçao

de

vulnerabilidades

acade( micas

e

das

açoes

correspondentes, faz a ligaçao com as insta( ncias de apoio social e de saude
para a recuperaçao do estudante.
Ha a existe( ncia de diferentes fases, implantaçao, reformulaçao ou reativaçao,
incluindo o Corpo de Professores Orientadores, no caminho de atendimento a Resoluçao
CÉG nº 02/2016.
Ém geral, verifica-se a cultura de nao buscar orientaçao e apoio das COAAs por
parte de muitos estudantes. Ésse comportamento pode ser explicado pelo
desconhecimento das características e dos procedimentos ou mesmo da propria
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existe( ncia das comissoes. Outra causa verificada e a impressao, comum a muitos
estudantes, de que a COAA e uma insta( ncia meramente punitiva.
Listam-se, ainda, entre as dificuldades para o bom funcionamento das COAAs e do
CPO, o fato de que muitos nao demonstram interesse em participar dessas insta( ncias, as
dificuldades de acesso ao Siga, os problemas existentes no reconhecimento da carga
horaria dedicada pelos professores a esse trabalho, a desinformaçao quanto as
possibilidades de apoio institucional as COAAs e, em alguns casos, a insuficie( ncia de
apoio das secretarias acade( micas.
A política de apoio aos estudantes que vem sendo implantada propoe a
antecipaçao de problemas, com a identificaçao, pela COAA, ainda nos primeiros períodos,
dos estudantes em situaçao de fragilidade acade( mica, para a proposiçao de estrategias
de recuperaçao e melhor acompanhamento, restando, ainda, problemas para a plena
efetivaçao dessas medidas. Alem dos levantamentos gerais da situaçao dos alunos,
realizados por essas comissoes, para a identificaçao dos casos-limite de retençao e de
risco de evasao, faz parte desse conjunto de açoes a apresentaçao da estrutura das
COAAs nas atividades de recepçao aos calouros, visando a criaçao de um ambiente de
cooperaçao e aproximaçao entre COAAs, coordenaçoes de cursos, orientadores e
estudantes. Ém 2017, um conjunto de encontros de coordenadores de cursos de
graduaçao e membros de COAAs gerou um relatorio de boas praticas de apoio que esta
em processo de finalizaçao para divulgaçao geral e atualizaçao constante.
Ém apoio as COAAs e para alem dessas comissoes, foram criadas, na UFRJ, duas
insta( ncias de grande relevo para a política de apoio aos discentes: o Forum de Saude e a
Diretoria de Acessibilidade, adjunta ao Gabinete do Reitor. O primeiro permite a
interligaçao entre as unidades de saude e o conjunto dos estudantes, viabilizando, assim,
o encaminhamento, pelas COAAs, de estudantes em situaçao de adoecimento físico ou
psicologico para atendimento e orientaçao. A segunda tem como objetivo o apoio e o
assessoramento as unidades e COAAs para lidar com estudantes com deficie( ncias,
indicando soluçoes para os problemas de inclusao e viabilizaçao de seus estudos,
propondo, em conjunto com a PR-1 e as demais insta( ncias envolvidas na questao, as
políticas e açoes necessarias.
Como parte integrante do sistema de apoio, a Pro-Reitoria de Assuntos Éstudantis
(PR-7) desempenha um papel extremamente relevante no que diz respeito as açoes de
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assiste( ncia social envolvendo bolsas de apoio, acesso a moradia, transporte, alimentaçao
e outras açoes, com importante interface acade( mica com a PR-1.

2.12 O que mudou na graduação entre 2007 e 2017: linhas de força, ligações
com a pesquisa, pós-graduação e extensão
Éntre 2007 e 2017, a graduaçao expandiu-se significativamente, como e
evidenciado pelo aumento do numero de estudantes matriculados – de 36.026 em
2007/1 para 48.611 em 2017/2 – e de novos cursos (37 ao todo) criados no período,
entre os quais destacamos sete noturnos, quatro a dista( ncia, nove criados em Macae e
tre( s em Xerem.
A expansao, acompanhada pela adesao a política de cotas, possibilitou a entrada
de mais estudantes de baixa renda, de negros e de estudantes pauperizados
provenientes das escolas publicas. Os novos cursos noturnos permitiram que mais
estudantes trabalhadores ingressassem na universidade. Os cursos criados nos novos
polos de Macae e Xerem e os novos cursos a dista( ncia, funcionando em regime de
consorcio com outras instituiçoes de ensino superior do Rio de Janeiro, gerenciados pelo
Cederj/Cecierj, com polos em diversas cidades do interior do estado, abriram mais as
portas da UFRJ para segmentos da populaçao que enfrentavam dificuldades diversas
para o ingresso no ensino superior.
A criaçao dos novos cursos seguiu as diretrizes apresentadas no PDI de 2006: as
possibilidades e oportunidades trazidas no bojo da expansao e da Política de Açoes
Afirmativas, como a interiorizaçao da UFRJ, a abertura de oportunidades para o ingresso
de estudantes historicamente segregados. Destacamos, quanto as principais motivaçoes
para a criaçao, o atendimento as necessidades de apoio a geraçao de propostas e suporte
acade( mico para o processo de desenvolvimento do país, e a demandas sociais por novas
areas de conhecimento e de mercado trabalho. Éntre as primeiras, estao os cursos de
Relaçoes Internacionais e Defesa, Biotecnologia e Nanotecnologia, Física Medica e Saude
Coletiva; entre as segundas motivaçoes, podem ser elencados os cursos de Dança,
Gastronomia, Biblioteconomia.
Nesse processo, foram experimentadas novas modalidades de cursos, novas
formas de gestao institucional e foram implementadas novas concepçoes de cursos.
Éntre

as

novas

modalidades,

surgiram

cursos

de

graduaçao

no

modelo

multiunidades/multicentros, que apresentou balanços diferenciados. Contudo, parte dos
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cursos criados nessa forma, por conta de entraves administrativos, dificuldades de
alocaçao de professores e outros empecilhos, decidiu migrar para unidades ja existentes:
o GPDÉS foi absorvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional
(Ippur) e os cursos de Relaçoes Internacionais e Defesa foram incorporados ao recemcriado Instituto de Relaçoes Internacionais e Defesa (Irid). Os cursos de Macae e Xerem
experimentam uma forma de gestao colegiada e integrada, viabilizando tambem a
pratica da interdisciplinaridade e da maior integraçao entre ensino, pesquisa e extensao.
A modalidade bacharelado multidisciplinar foi implementada e esta em fase de avaliaçao
mais abrangente quanto a seus resultados e sua pertine( ncia. Os novos cursos
acompanharam e fortaleceram as interligaçoes entre ensino de graduaçao, pesquisa e
extensao, que ve( m se destacando, no quadro geral, na UFRJ.
No entanto, se considerarmos um importante eixo contido no PDI de 2006, a
busca pela integraçao em geral e pela interdisciplinaridade, e possível observar uma
tende( ncia de criaçao de novas unidades acade( micas, muitas de porte bastante reduzido,
gestadas em departamentos ou mesmo em areas de departamentos de unidades ja
existentes, que buscam melhores condiçoes orçamentarias e mais facilidade na obtençao
de vagas de docentes e tecnicos, alem de mais reconhecimento em sua area de
conhecimento, tema que necessita ser cuidadosamente avaliado pela comunidade
universitaria.
A inter-relaçao graduaçao–pos-graduaçao se da em diversas formas. É# elevado e
crescente o contingente de docentes que trabalham nas duas esferas e ha muitos
departamentos em que graduaçao e pos-graduaçao sao integradas. A possibilidade de
alunos de graduaçao, em final de curso, poderem cursar disciplinas de mestrado,
presente em muitos programas, e outro elo importante, que reforça o ensino de
graduaçao. A participaçao de muitos estudantes de graduaçao em estagios de iniciaçao
científica e de trabalho em laboratorios e projetos de pesquisa se constitui em
importante uniao entre graduaçao e pos-graduaçao.
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciaçao Científica (Pibic), regulamentado
por edital elaborado e votado em sessao conjunta CÉG-CÉPG, oferece um numero
significativo de bolsas para estudantes de graduaçao (no edital em vigor, sao oferecidas
1.782 bolsas, das quais 1.039 sao da UFRJ e as demais do CNPq). Ésse numero vem
aumentando nos ultimos anos e a maior participaçao da UFRJ em seu fomento tem
permitido a adoçao de criterios mais inclusivos, viabilizando a participaçao de mais
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docentes. Éntretanto, os cortes nas verbas do CNPq e a queda acentuada de recursos de
custeio das federais colocam em risco a continuidade desse programa.
A existe( ncia da comissao mista CÉG-CÉPG, que se reune regularmente, e a
realizaçao de sessoes conjuntas dos dois colegiados ve( m contribuindo bastante para a
integraçao das duas esferas.
É# forte e crescente, tambem, a relaçao entre graduaçao e extensao. Ha um
contingente expressivo de estudantes que atuam em projetos de extensao e, em funçao
da indicaçao de que 10% da carga horaria dos cursos de graduaçao deverao ser
dedicados a atividades de extensao, incluídas em seus currículos, todos os cursos ve( m se
preparando para essa reforma, com a discussao das possibilidades de promoçao de
açoes de extensao de carater geral e específico de suas areas e os criterios para o seu
devido reconhecimento para a “curricularizaçao”. A PR-1 interage diretamente com a
Pro-Reitoria de Éxtensao em diversas atividades, como o Conhecendo a UFRJ, dedicado a
estudantes do ensino medio, a Semana de Integraçao Acade( mica (Siac), na qual a
interaçao com a pos-graduaçao e tambem significativa, e outras.
A política desenvolvida pela PR-1 e a de incentivo e apoio a integraçao entre
graduaçao e pos-graduaçao e pesquisa e extensao, visando oferecer a nossos alunos de
graduaçao uma solida formaçao científica e socialmente crítica.
2.12.1 A# rea da saude

Interagem diretamente com as unidades hospitalares os cursos de Psicologia,
Serviço Social, Énfermagem, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina, Éducaçao
Física, Odontologia, Microbiologia, Biofísica, Nutriçao e Farmacia. Interagem tambem
com as unidades hospitalares o Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais (IPPN), o
Instituto de Éstudos em Saude Coletiva (Iesc), o Nucleo de Tecnologia Éducacional para a
Saude (Nutes) e, eventualmente, outras unidades fora do campo da saude.
As atividades acade( micas desenvolvidas nas unidades hospitalares sao bastante
diversificadas e incluem aulas e visitas em pequenos grupos a pacientes, alem de
estagios profissionais. Ha dificuldades quanto a disponibilizaçao de espaços físicos para
os cursos e a administraçao de estagios para os estudantes de graduaçao. No entanto, a
partir da assunçao da atual direçao do Hospital Universitario, criou-se um grupo de
trabalho composto pelas unidades hospitalares e unidades acade( micas, que conta com a
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participaçao da PR-1 para a superaçao dos entraves existentes. O quadro, hoje, e bem
mais satisfatorio e aponta para o melhor aproveitamento das potencialidades e sinergias
existentes para o fortalecimento da graduaçao.
2.12.2 Licenciaturas

As licenciaturas enfrentam um contexto de crise vivida pela educaçao brasileira,
que se materializa nos baixos salarios, na precariedade das instalaçoes das escolas e no
processo de fragilizaçao dos currículos, entre outros. Todos esses fatores ve( m levando a
desqualificaçao da profissao de professor, o que impacta na escolha, pelos estudantes de
ensino medio, dos cursos de licenciatura. Contudo, a releva( ncia social desses cursos
fortalece os movimentos de resiste( ncia em prol da formaçao integral dos docentes como
intelectuais organizadores da cultura. É isso motiva muitos jovens.
Duas novas diretrizes do MÉC – uma que determina que 10% da carga horaria dos
cursos de graduaçao sejam dedicados a atividades de extensao e outra que indica que os
currículos das licenciaturas sejam reforçados com mais 400 horas de pratica como
componente curricular – exigem que sejam feitas as respectivas adaptaçoes desses
currículos. Por conseguinte, abre-se a oportunidade para a promoçao de uma reflexao
mais completa, considerando-se o estatuto da autonomia universitaria sobre as
necessidades de atualizaçao dos currículos, em seus mais variados aspectos, e sobre a
formaçao de professores como um todo.
Ha, na UFRJ, 32 cursos de licenciatura, dos quais 29 sao presenciais (25 no Rio de
Janeiro e dois em Macae) e tre( s sao da modalidade a dista( ncia (ÉAD). Éntre as
dificuldades internas enfrentadas pelos cursos, esta presente a percepçao, por parte de
muitos alunos e docentes, de que a licenciatura e um curso "mais fraco" do que o
bacharelado. Constata-se, tambem, que a licenciatura nao e, muitas vezes, a primeira
opçao de carreira dos estudantes e que e vista, por muitos discentes, apenas como um
caminho para o mestrado. Muitos cursos funcionam a noite, o que explica a presença
relevante de estudantes trabalhadores.
As licenciaturas enfrentam dificuldades derivadas da estrutura matricial dos
currículos, que induz, muitas vezes, a uma ause( ncia de articulaçoes entre docentes da
area de formaçao específica e docentes da area de educaçao. Ha dificuldades na
realizaçao dos estagios supervisionados, que acontecem, em geral, em um grande
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numero de escolas, o que dificulta o acompanhamento dos estudantes e a implantaçao
de projetos integrados.
Para a superaçao dessas dificuldades, a valorizaçao da educaçao basica e o
enfrentamento do desmonte da educaçao publica, da profissao do professor e das
licenciaturas, duas açoes ve( m sendo implementadas pela Reitoria desde o final de 2015:
a) a primeira e o Forum de Licenciaturas (FL), que reune periodicamente a
PR-1, os coordenadores de cursos, a Faculdade de Éducaçao, o Colegio de
Aplicaçao, a Éscola de Éducaçao Infantil e outros. Ésse forum, alem das
questoes gerais da educaçao e da profissao, debate e encaminha soluçoes
para os temas referentes aos cursos em si, nos aspectos políticos gerais e
da educaçao como um todo, e nos assuntos curriculares, acade( micos e
administrativos;
b) a segunda, mais abrangente e estrutural, e o Complexo de Formaçao de
Professores (CFP), uma iniciativa que vem sendo construída pela UFRJ e
envolve, no a( mbito interno, o Gabinete do Reitor, as Pro-Reitorias
acade( micas (PR-1, PR-2, PR-5), a Faculdade de Éducaçao, o Colegio de
Aplicaçao, a Éscola de Éducaçao Infantil e representaçoes como a
coordenaçao do Pibid e dos mestrados em ensino – e, no plano externo, as
Secretarias Éstadual e Municipal de Éducaçao, o Colegio Pedro II, o
Instituto Benjamim Constant, o Instituto Nacional de Éducaçao de Surdos,
a Fiocruz e o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). Como elemento
motivador e mobilizador da construçao do CFP, a Reitoria convidou o
professor Antonio Novoa, ex-reitor da Universidade de Lisboa, para, na
condiçao de professor visitante, realizar, ao longo de 2016 e 2017, uma
serie de palestras e reunioes sobre educaçao e formaçao de professores
com a comunidade da UFRJ (estudantes, professores, tecnicosadministrativos, dirigentes) e parceiros externos.
Como linhas mestras de trabalho, o CFP e o FL ve( m se concentrando em duas
prioridades: na seleçao de um conjunto de escolas parceiras, escolhidas criteriosamente
para o trabalho conjunto, e na criaçao de um "espaço comum" envolvendo cursos e
professores da UFRJ e desse conjunto de escolas. Ésse espaço sera voltado para a
reflexao sobre as praticas pedagogicas, a formulaçao de atividades para o trabalho
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integrado e para a participaçao de seus professores nas atividades acade( micas da
universidade, incluindo aquelas ligadas as praticas de ensino.
O CFP esta em fase de institucionalizaçao e se insere, tambem, como um elemento
de mobilizaçao e construçao de alternativas concretas para a educaçao, alem de propor
novos modelos e praticas de formaçao da profissao docente.
Éssas duas frentes de trabalho sao desenvolvidas com ampla participaçao de
todos os atores e parceiros envolvidos. Terao, como principais produtos de curto prazo, a
efetivaçao dos estagios dos estudantes no conjunto de escolas selecionadas e o início do
trabalho integrado, com previsao para o me( s de agosto de 2018.
Desse modo, a UFRJ estara avançando em suas elevadas funçoes sociais,
estreitando os nexos entre a universidade, a educaçao basica publica e a cidade com seus
problemas.
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3 PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
O presente capítulo examina o desenvolvimento da pos-graduaçao, em suas
modalidades stricto e lato sensu, e da pesquisa na UFRJ nos ultimos dez anos (20072017) e faz projeçoes para o proximo quinque( nio (2018-2023). A seçao atualiza
refere( ncias e dialoga com a “Proposta de Plano Quinquenal de Desenvolvimento para a
UFRJ” (2006). Como no documento anterior, reafirma perspectivas de desenvolvimento
da pos-graduaçao e da pesquisa, aprofundando e inovando em aspectos como inclusao,
integraçao acade( mica e ampliaçao do dialogo com a sociedade, com foco em temas como
energia (petroleo, gas, biocombustíveis, alternativas renovaveis), recursos hídricos,
agricultura, educaçao, saude publica, territorios, reforma urbana, biodiversidade,
mudanças climaticas, tecnologias, direitos humanos, cultura e arte.
Nos ultimos dez anos, houve um evidente crescimento, tanto em relaçao a oferta
de cursos quanto a ampliaçao da diversidade de areas de conhecimento e do acesso a
eles. No que diz respeito a pesquisa, a ultima decada foi marcada por uma expansao de
investigaçoes/estudos em diferentes areas de conhecimento e por um crescente
incremento dos recursos para fomento ate o ano de 2015, quando esse investimento
passou a decrescer, notadamente nos orçamentos de 2017 e 2018, situaçao agravada
pela crise do estado do Rio de Janeiro, que afetou severamente a Faperj.
No sentido de organizar as informaçoes, o material ora apresentado esta dividido
em eixos tematicos norteados pela estrutura do presente Plano de Desenvolvimento
Institucional. Destaca os seguintes temas em relaçao ao ensino de pos-graduaçao:
crescimento quantitativo dos cursos, considerando o corpo docente e discente;
interiorizaçao, apresentando os cursos localizados no campus de Macae e no polo de
Xerem; interinstitucionalidade, com foco na criaçao de cursos em rede e multice( ntricos;
e adesao a açoes afirmativas, apontando para os seus avanços na pos-graduaçao nos
ultimos anos. No que tange a pesquisa, que abrange açoes realizadas nos a( mbitos da
graduaçao e da pos-graduaçao, sao disponibilizados dados relativos ao Pibic (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciaçao Científica – CNPq) e Pibic-ÉM (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciaçao Científica – CNPq voltado para alunos de ensino
medio), grupos de pesquisa certificados pelo CNPq, taxa de crescimento dos laboratorios
na UFRJ, artigos publicados em periodicos e participaçao da universidade em editais de
fomento a pesquisa (incluindo Pro-Équipamentos, Faperj, Finep, Capes e CNPq).
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3.1 Histórico da pós-graduação e da pesquisa
O PDI elaborado em 2006 fornece diagnosticos sobre a pos-graduaçao e a
pesquisa na UFRJ, salientando dois aspectos principais: a fragmentaçao das areas de
conhecimento e a inadequaçao dos mecanismos de financiamento para a pesquisa. No
referido documento, essas características se referem a estrutura conservadora da posgraduaçao, marcada pela segmentaçao do ensino e da pesquisa em diversas areas e
subareas, impactando tanto na configuraçao da comunidade acade( mica quanto na forma
como os recursos sao captados e gerenciados. Tal estrutura, a despeito dos esforços
desenvolvidos, mantem-se.
Nao obstante, contrastando com as permane( ncias, ha inovaçoes. O foco do
desenvolvimento da pesquisa e do ensino de pos-graduaçao tem mudado com o passar
dos anos, sobretudo, devido as políticas publicas que incentivam estudos de temas
centrais para o desenvolvimento do país. Nao por acaso, o atual Plano Nacional de PosGraduaçao da Capes (PNPG 2011-2020) indica que o crescimento da pos-graduaçao deve
atentar para areas estrategicas, notadamente a Amazo( nia e o Mar (Amazo( nia Azul), o
programa espacial, a política nuclear, a saude publica, o desafio urbano, o ensino medio e
a educaçao basica, os problemas associados ao clima, a energia, ao pre-sal e as questoes
sociais.
Como desafio cabe, pois, a UFRJ, em seu esforço de planejamento, superar a
segmentaçao, buscando o equilíbrio entre um sistema de ensino e pesquisa capaz de
formar profissionais com sofisticada formaçao em areas que sejam estrategicas para o
desenvolvimento social do país, com e( nfase no compromisso com a sociedade e o dialogo
entre a multiplicidade de areas de conhecimento. Com efeito, uma das ambiçoes do
presente PDI e planejar as condiçoes para um melhor equilíbrio entre as areas,
fortalecendo aquelas que os orgaos de fomento e as parcerias com o setor produtivo
subdimensionam, como arte, cultura e humanidades em geral.

3.2 Metodologia da coleta e análise dos dados
As informaçoes aqui apresentadas foram coletadas em fontes internas a UFRJ –
Sistema Integrado de Gestao Acade( mica (Siga), Sistemas da Pro-Reitoria de PosGraduaçao e Pesquisa (PR-2) – e externas (Plataforma Sucupira da Capes, Diretorio de
Grupos de Pesquisa do CNPq e outros bancos de dados de age( ncias de fomento). O
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recorte temporal determinado para este PDI (2012-2023) preve( a realizaçao de um
balanço das atividades desenvolvidas na pos-graduaçao, de modo a fundamentar
propostas para estrategias do proximo quinque( nio.
Na seleçao dos dados, buscou-se contemplar a abrange( ncia, de modo a abarcar os
temas elencados na Introduçao deste documento. A partir da definiçao e coleta de tais
informaçoes, foi possível proceder a analise, que permitiu identificar tende( ncias de como
a pesquisa e a pos-graduaçao na UFRJ se organizam e como estao distribuídos os seus
respectivos indicadores durante o período compreendido.6

3.3 Crescimento da pós-graduação e da pesquisa
3.3.1 Pós-graduação stricto sensu
Ao longo do período de 2007 a 2016, houve crescimento na oferta de cursos de
pos-graduaçao stricto sensu em todos os centros da UFRJ. Como sintetiza o grafico a
seguir, foram criados 46 novos programas. 7 O ano de 2008 foi notadamente aquele em
que mais cursos receberam a recomendaçao oficial da Capes, iniciando suas atividades
em 2009.8 O ano de 2015 marca novo crescimento na quantidade de recomendaçoes da
Capes, implantadas em 2016.

6

Os dados que porventura nao contemplem todo o recorte temporal estabelecido sao decorrentes da
ause( ncia de registro oficial ou porque o evento nao ocorreu em um dado período. Por exemplo, um edital
nao lançado em determinado ano ou a inexiste( ncia de uma modalidade de curso ou açao em parte do
período em analise.
7

Um programa de pos-graduaçao pode oferecer um ou mais cursos, em níveis diferentes. Nao ha um
modelo geral, pois ha programas somente com cursos de mestrado acade( mico ou profissional, outros com
cursos de mestrado acade( mico e doutorado e, ainda que em menor numero, programas que reunem
cursos de mestrado acade( mico e profissional e doutorado.
8

O procedimento de recomendaçao pela Capes ocorre a partir da obtençao de nota igual ou superior a 3
para mestrado (que pode alcançar a nota maxima 5, caso a proposta seja apenas de programa com
mestrado) e 4 para doutorado (cuja nota maxima possível e 7), na avaliaçao feita sobre os cursos novos ou
em funcionamento. A recomendaçao pela Capes fundamenta o reconhecimento ou a renovaçao de
reconhecimento dos cursos pelo Conselho Nacional de Éducaçao (CNÉ/MÉC). A data de recomendaçao,
geralmente, é anterior à data de início dos cursos. Em casos excepcionais, a Capes recomenda cursos de
doutorado com nota 3.
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Gráfico 9 - Novos cursos de pos-graduaçao (2007-2016)
10

Cursos de Pós-Graduação que iniciaram atividades entre
9
2007 e 2016

9

8

8
7
6

5

5
4

3

3

5
4

4

14
20

15
20

3
2

2
1
0

0

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
20

16
20

Fonte: Plataforma Sucupira

Quanto a distribuiçao dos novos cursos pelos diferentes centros universitarios,
observa-se que o Centro de Cie( ncias da Saude destaca-se, mantendo, assim, o perfil que
ja o caracterizava: maior centro, com grande quantidade de cursos, bem como de
docentes e espaços físicos. O crescimento da pos-graduaçao em cie( ncias da saude teve
como destaque areas como atençao primaria a saude, bioquímica, bioetica, fisiologia,
saude perinatal, atençao psicossocial e formaçao de professores de biologia.
O grafico a seguir mostra o quantitativo de cursos de cada centro universitario a
partir do ano anterior ao início do período aqui analisado e permite constatar o seu
crescimento. No quadro 12 que segue a apresentaçao do grafico 10, estao registradas as
taxas de crescimento de criaçao de cursos stricto sensu nos centros.
Destaque pode ser feito ao campus de Macae, que no início do período nao
possuía nenhum curso stricto sensu. Oficialmente institucionalizado em maio de 2011 9, o
campus hoje conta com tre( s programas de pos-graduaçao: um mestrado acade( mico, um
mestrado profissional em rede e um com os cursos de mestrado acade( mico e
doutorado.10 Ressalta-se, ainda, que, em fins de 2016, foi criado o mestrado profissional
em formaçao científica para professores de Biologia, que e uma iniciativa conjunta do
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e o Polo Avançado de Xerem. Tais cursos
9

No que se refere a graduaçao, o campus de Macae deu início ao seu primeiro curso, o de licenciatura em
Cie( ncias Biologicas, no ano de 2005, como um resultado das atividades científicas que vinham sendo
desenvolvidas na regiao desde a decada de 1980.
10

Quando do fechamento deste material, os resultados da Avaliaçao Quadrienal 2013-2016 ja haviam sido
divulgados, atribuindo nota 2 ao doutorado do Programa de Produtos Bioativos e Biocie( ncias e,
consequentemente, recomendando seu descredenciamento.
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representam um importante passo na interiorizaçao da UFRJ tambem na formaçao em
nível de pos-graduaçao.
Gráfico 10 - Éxpansao da pos-graduaçao na UFRJ (2006-2016)
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Os percentuais de crescimento de cada centro universitario podem ser
observados no quadro adiante. O crescimento total no período foi de 55%, distribuídos
da seguinte forma: CCMN – 33%, CLA – 40%, CFCH – 45%, CCJÉ – 75%, CCS – 65%, CT –
50%, FCC – 50%, Macae – 300%.
Quadro 12 - Percentual de crescimento da pos-graduaçao por centro
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Ém relaçao ao movimento de criaçao de cursos de mestrado acade( mico,
doutorado e mestrado profissional, registram-se os seguintes dados:
Gráfico 11 - Numero de novos programas de mestrado acade( mico, mestrado profissional e
doutorado por centro (2006-2016)
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Como e possível verificar por tais dados, o crescimento do numero de cursos foi
variado, em funçao das características específicas de cada centro. Dessa forma, em
alguns ha um crescimento igualitario entre as tre( s modalidades de curso, como no FCC,
ou, como ocorre no CT, um maior crescimento dos mestrados profissionais em relaçao
aos demais cursos.
Analisando, porem, o quadro de forma geral, verifica-se que houve um maior
crescimento dos mestrados profissionais (27), o que se explica pela introduçao dessa
modalidade de formaçao na UFRJ justamente na ultima decada e pela adesao das
unidades acade( micas a tal modalidade. Ém segundo lugar, verifica-se a expansao do
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doutorado, com a criaçao de 22 novos cursos, em sua maioria em programas
preexistentes que possuíam apenas cursos de mestrado acade( mico.
3.3.2 Novas modalidades: programas em rede e multicêntricos

As novas modalidades de programas que visam a integraçao entre cursos de posgraduaçao e universidades de todo o país te( m como principal objetivo fazer circular o
conhecimento produzido, permitindo que centros de pos-graduaçao e pesquisa que
ainda nao possuem toda a infraestrutura necessaria para o desenvolvimento de suas
atividades possam enviar seus estudantes a programas consolidados.
Os cursos de pos-graduaçao das universidades, em consona( ncia com esse
objetivo, atualmente se associam de duas formas:
a) cursos em rede: estrutura, em geral, com abrange( ncia nacional, na qual ha um
centro de coordenaçao (um programa em uma universidade de excele( ncia na
area) e instituiçoes de ensino associadas, que aderem ao programa criado. Nos
cursos em rede o objetivo e, sobretudo, a formaçao de mestres e doutores,
cujo exemplo mais representativo sao os mestrados profissionais em rede
nacional para qualificaçao de professores (exemplos: Mestrado Profissional
em Matematica em Rede Nacional – Profmat, Mestrado Profissional em Énsino
de Biologia em Rede Nacional – Profbio etc.);
b) cursos multice( ntricos: uma grande estrutura, em alguns casos constituída por
sociedades

científicas,

formada

por

programas

nucleadores

(com

pesquisadores de programas de pos-graduaçao consolidados na area) e
associados,

nas

quais

ha

pesquisadores

produtivos

isolados

em

universidades11 onde a implantaçao de programas independentes ainda nao e
possível. Nesses cursos, o foco principal e o desenvolvimento da pesquisa
acade( mica.
Éssa forma de integraçao pode ser entendida como uma estrategia para o alcance
de uma das metas assinaladas no Plano Nacional de Pos-Graduaçao (PNPG) 2011-2020.
Segundo o documento, a partir do levantamento de indicadores disponibilizados pela
Capes, as assimetrias regionais entre os cursos de pos-graduaçao do país se mante( m. Os
programas de pos-graduaçao tendem a se concentrar nas areas metropolitanas,
11

No caso de grandes universidades como a UFRJ, com açoes de interiorizaçao, a mesma instituiçao pode
ter programas nucleadores e associados.

97

sobretudo as litora( neas, especialmente no sudeste e sul do país. Tais assimetrias,
reconhecidas como indesejaveis, promovem diferenciaçoes nos índices de formaçao posgraduada do pessoal nas distintas regioes do país.
O PNPG, dentre outros aspectos, indica a necessidade de que políticas indutoras
ao desenvolvimento da pos-graduaçao nao sejam implementadas em detrimento dos
centros de excele( ncia ja existentes no país. Desse modo, o proprio documento preve( que
tais centros atuem no sentido de promover a consolidaçao de ambientes emergentes.
A seguir, estao identificados os cursos em rede e multice( ntricos dos quais a UFRJ
participa atualmente12.
Quadro 13 - Cursos em rede e multice( ntricos com participaçao da UFRJ
Centro

Unidade

Programa

Data de
início
mestrado

Data de
início
mestrado
profissional

Data de
início
doutorado

Instituição
coordenadora
Sociedade
Brasileira de
Física
Sociedade
Brasileira de
Matematica

Instituto de
Física

Énsino de Física Profis

01/01/2013

Instituto de
Matematica

Matematica em
Rede Nacional

01/01/2011

CLA

Faculdade de
Letras

Letras

01/01/2013

UFRN

CFCH

Instituto de
Historia

Énsino de Historia

01/08/2014

UFRJ

Éscola de
Éducaçao
Física e
Desportos

Éducaçao Física

01/04/2017

Unesp

CCMN

Instituto de
Biofísica

CCS

Instituto de
Bioquímica
Medica
Instituto de
Éstudos de
Saude Coletiva
Instituto de
Microbiologia
Professor
Paulo de Goes

Multice( ntrico em
Cie( ncias
Fisiologicas
Multice( ntrico em
Bioquímica e
Biologia Molecular
Bioetica, É# tica
Aplicada e Saude
Coletiva
Imunologia e
Inflamaçao
Profnit – Propriedade
Intelectual e
Transfere( ncia de
Tecnologia para

Sociedade
01/01/2009 Brasileira de
Fisiologia
Sociedade
01/01/2014 Brasileira de
Bioquímica

01/01/2009
01/01/2014
01/01/2010

01/01/2010 UFF

01/01/2012

01/01/2012 UFRJ

01/04/2016

Ufal

Inovaçao

Fonte: Plataforma Sucupira/Capes
12

As datas de criaçao dos cursos permitem verificar que se trata de um feno( meno surgido dentro do recorte temporal
ao qual nos dedicamos neste documento – e que esta, portanto, ainda em processo de florescimento. Alem dos cursos
presentes no quadro acima, ja estao em funcionamento na UFRJ outros dois aprovados pela Capes: o Mestrado
Profissional em Química em Rede (ProfquiI), recomendado pela Capes em 2015 e coordenado pela UFRJ, e o Énsino de
Biologia em Rede Nacional (Profbio), recomendado em 2016 e coordenado pela UFMG. Ésses cursos, porem, so
iniciaram as suas atividades em 2017, por isso nao foram incluídos no quadro.
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Por meio dos cursos em rede ou multice( ntricos, a UFRJ estabelece contatos com
universidades, sociedades científicas e institutos de pesquisa localizados em todas as
unidades da Federaçao. Na distribuiçao por regioes, pode-se observar a abrangente rede
de cooperaçao interinstitucional na qual a UFRJ se insere, aspecto que reafirma nossa
importa( ncia no cenario nacional.
Quadro 14 - Cursos em rede e multice( ntricos com participaçao da UFRJ por regiao e instituiçoes
Norte
Ifam
UÉA
Ufac
Ufam
Ufopa
UFPA
UFRR
UFT
Unifap
Unifesspa
Unir

Nordeste
Fortec
IFBA
IFCÉ
IFPI
IFRN
Uece
UÉFS
Uema
UÉPB
Uern
Uesb
Uesc
Uespi
Ufal
UFBA
UFC

UFCA
UFCG
Ufersa
UFMA
UFPB
UFPÉ
UFPI
UFRB
UFRN
UFRPÉ
UFS
Uneb
Univasf
UPÉ
Urca

CentroOeste
UÉMS
UFG
UFGD
UFMS
UFMT
UnB
Unemat

Sudeste
CPII
Fiocruz
Ifes
IFRJ
IFSP
Impa
PUC-Rio
SBBq
SBF
SBFis
SBM
Uenf
Uerj
UFABC
Ufes
UFF
UFJF
UFLA

Fonte: Plataforma Sucupira/Capes

UFMG
Ufop
UFRJ
UFRRJ
Ufscar
UFSJ
UFTM
UFU
UFV
UFVJM
Unesp
Unicamp
Unifal
Unifesp
Unimontes
Unirio
USP

Sul
Furg
Udesc
UÉL
UÉM
Uenp
UÉPG
UFFS
UFPR
UFRGS
UFSC
UFSM
Unespar
Unicentro
Unijuí
Unioeste
Unipampa
UTFPR
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Gráfico 12 - Universidades por regiao
Quantitativo de Universidades por Região
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Fonte: Plataforma Sucupira/Capes
3.4 Mestrado profissional

Dentre todos os cursos criados na UFRJ nesse período de dez anos, destacam-se
os de mestrado profissional, regulamentados desde 1995 e instituídos como política de
governo pela Portaria Normativa nº 7, de 22/06/2009, do Ministerio da Éducaçao. Éssa
modalidade de curso preve( a formaçao de recursos humanos, com e( nfase na formaçao
docente e de quadros tecnicos para os setores publico e privado 13.
A partir dos dados apresentados anteriormente, nota-se o crescimento dos cursos
de mestrado profissional desde o ano de 2008. Ésse levantamento mostra que a UFRJ
acompanhou o movimento de criaçao de cursos dessa modalidade. No ano de 2008, dois
cursos ja iniciavam suas atividades na UFRJ, um em Éngenharia Ambiental, organizado
no Centro de Tecnologia, e outro em Énsino de Física, desenvolvido no campus de Macae.
Ja em 2009, tre( s novos cursos iniciaram atividades, todos vinculados ao Centro de
Tecnologia.14 Ao total, de 2008 a 2016, como ja mencionado, 27 cursos de mestrado
profissional entraram em funcionamento na universidade.15
No que tange a formaçao docente no contexto da pos-graduaçao, vale realçar os
mestrados profissionais em rede nacional destinados aos professores do ensino
13

PNPG 2011-2020, p. 16.

14

Éngenharia de Biocombustíveis e Petroquímica, Éngenharia Urbana e Projeto de Éstruturas.

15

No me( s de fechamento deste texto – setembro de 2017 – a UFRJ encontra-se com 29 cursos de mestrado
profissional, com o início das atividades do Profqui e do Profbio.
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fundamental/medio da rede publica. Ésses programas te( m carater profissionalizante e
estrutura

em

rede.

Ém

alguns

deles,

a

UFRJ

participa

como

instituiçao

coordenadora/associada. Sao eles:
a)

Profmat: Programa de Mestrado Profissional em Matematica em Rede

Nacional, coordenado pela Sociedade Brasileira de Matematica (SBM);
b)

Profis: Programa de Mestrado Profissional em Énsino de Física,

coordenado pela Sociedade Brasileira de Física (SBF);
c)

Profletras: Programa de Mestrado Profissional em Letras, coordenado pela

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN);
d)

Profhistoria: Programa de Mestrado Profissional em Énsino de Historia,

coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Cabe ainda um destaque para o Programa de Pos-Graduaçao em Propriedade
Intelectual e Transfere( ncia de Tecnologia, na modalidade mestrado profissional, que
busca a formaçao e o aprimoramento de profissionais com atuaçao nos Nucleos de
Inovaçao Tecnologica (NITs), nas Instituiçoes de Cie( ncia e Tecnologia (ICTs) e em outras
entidades do Sistema Nacional de Cie( ncia, Tecnologia e Inovaçao.
No que concerne ao financiamento desse nível de pos-graduaçao, a exceçao dos
mestrados profissionais na area de ensino, e possível observar que os programas de
mestrado profissional nao recebem recursos provenientes da Capes na modalidade
Proap (Programa de Apoio a Pos-Graduaçao), comprometendo o sistema de bolsas.

3.5 Matrículas, fluxos discente e docente
Outro item referente ao desenvolvimento dos cursos stricto sensu diz respeito ao
quantitativo de alunos matriculados ao longo do período aqui abordado. Um dado que
chama bastante atençao e a ampliaçao, a partir de 2013, do numero de estudantes de
doutorado em relaçao aqueles de mestrado. Percebe-se que nao houve um avanço
homoge( neo nos dois níveis, como se poderia esperar. O ingresso no doutorado mostrase, assim, superior ao ingresso no mestrado. 16 Tal diferenciaçao associa-se, certamente, a
crescente adesao dos programas de areas específicas a nao indicaçao do mestrado como
pre-requisito para o doutorado.
16

Fonte dos dados: Siga, primeiro semestre 2017.
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Gráfico 13 - Crescimento do numero de estudantes por ano (2007-2016)
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Fonte: Sistema Integrado de Gestao Acade( mica – Siga / UFRJ

A seguir, figuram dois graficos que mostram, para fins de comparaçao, os
numeros de titulados e de abandonos por ano. Nesses graficos, dentre outras
informaçoes, sobressaem as referentes a evasao, dado de grande preocupaçao para a
comunidade acade( mica. Dentre os motivadores de evasao apontados pelas unidades da
UFRJ em contribuiçao ao PDI esta o baixo numero de bolsas para pos-graduaçao e
pesquisa, o que muitas vezes impede o estudante de se dedicar plenamente ao
aprendizado e a pesquisa ou mesmo se estabelecer na cidade do Rio de Janeiro, quando
oriundo de outras localidades. Ha ainda de considerarem-se aspectos concernentes a
areas de conhecimento mais específicas, cujo quantitativo de alunas mulheres e
majoritario, nas quais o numero de evasoes se relaciona a gravidez e a maternidade
durante o período de mestrado ou doutorado. Tal cenario ressalta a estreita relaçao
entre a necessaria ampliaçao de políticas que garantam a permane( ncia dos alunos na
universidade, independentemente de questoes como classe e ge( nero, como criaçao de
creches, estabelecimento de dina( mica que complemente o sistema de concessao de
bolsas, ampliaçao de vagas em moradias estudantis, dentre outras inciativas. Éssa e a
orientaçao da Reitoria para as políticas estudantis, contudo o fato de o Pnaes nao
contemplar a pos-graduaçao compromete a eficacia das açoes.
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Gráfico 14 - Évoluçao do numero de concluintes por ano (2007-2016)
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Fonte: Sistema Integrado de Gestao Acade( mica – Siga / UFRJ
Gráfico 15 - Évoluçao do numero de desiste( ncias/abandonos por ano (2007-2016)
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Fonte: Sistema Integrado de Gestao Acade( mica – Siga / UFRJ

Observa-se que, mesmo com o decrescimo das entradas no mestrado acade( mico
nos ultimos dois anos, esse nível detem o maior numero de alunos de pos-graduaçao e o
maior numero de desiste( ncias/abandonos. Outro dado a destacar e o alto índice de
evasao nos mestrados profissionais, percentualmente superior ao verificado nos outros
níveis, o que possivelmente se relaciona ao envolvimento ativo dos alunos no mercado
de trabalho, caraterístico dessa modalidade, e a ause( ncia de bolsas. Uma meta
imprescindível e a reduçao desses elevados níveis de evasao, empreendendo açoes de
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assiste( ncia estudantil, buscando meios de ampliar o numero de bolsas e discutindo, com
os programas, aspectos pedagogicos do trabalho de formaçao na pos-graduaçao.
No que concerne ao numero de docentes atuando na pos-graduaçao, os dados a
seguir evidenciam significativa inserçao de pesquisadores, como permanentes,
colaboradores e visitantes nos programas.
Gráfico 16 - Numero atual de professores nos PPGs por centro17
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Fonte: Plataforma Sucupira/Capes

Nao ha uma correlaçao direta entre a contrataçao de docentes e a abertura de
vagas na pos-graduaçao, uma vez que nem todos os professores ingressantes passam a
atuar nesse nível de formaçao. Sao necessarias açoes que possibilitem que mais docentes
estejam preparados para a pos-graduaçao. Alem disso, outros fatores influenciam o
potencial de orientaçao dos programas, como a presença de professores visitantes e
colaboradores. Desse modo, aumentar o dialogo com pesquisadores de outras
instituiçoes, atraindo esses profissionais, tambem pode ser visto como um elemento de
incremento do potencial de orientaçao dos programas. Ha ainda de considerarem-se as
particularidades de cada programa, em especial os criterios de distribuiçao das
atividades de seu corpo docente, o que pode influenciar a necessidade de
credenciamento ou nao de novos professores. De qualquer modo, a atual relaçao entre
discentes/docentes constitui dado significativo na observaçao geral da nossa posgraduaçao.
17

As categorias docentes aqui citadas seguem a nomenclatura definida pela Capes (Conf. Portaria Capes nº
81, de 03/06/2016).
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Gráfico 17 - Relaçao de discentes/docentes atuantes nos PPGs ao final de 2016
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Fonte: Plataforma Sucupira/Capes

Com base nos dados anteriores, podemos observar os seguintes índices na
relaçao docente por discente18 em cada centro, ao final de 2016:
Quadro 15 - Relaçao docente/discente por centro (2016)
CCMN

CLA

CFCH

CCJÉ

CCS

CT

FCC

Macae

1 / 2,5

1 / 3,4

1 / 3,8

1 / 3,2

1/2

1 / 5,6

1 / 2,5

1 / 1,6

Fonte: Calculos realizados a partir dos graficos anteriores.

Respeitadas as especificidades das areas e o tempo de constituiçao dos
programas de pos-graduaçao, a meta de elevaçao do numero de estudantes por docente
sera de grande releva( ncia para a ampliaçao e democratizaçao da pos-graduaçao.

3.6 Ações afirmativas na pós-graduação
A implementaçao de açoes afirmativas no acesso a universidade, tanto na
graduaçao quanto na pos-graduaçao, visa a reduçao de discriminaçoes e desigualdades
sociais de teor racial e econo( micas, historicamente construídas.
A induçao de açoes afirmativas na pos-graduaçao se configura, pois, como mais
um passo a diminuiçao das desigualdades existentes na sociedade brasileira, observada
18

Para esse calculo, foram considerados os docentes de todas as categorias (permanentes, visitantes e
colaboradores) e o conjunto de alunos com matrícula ativa.
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por profissionais de diversas areas, no que diz respeito as oportunidades e condiçoes de
vida alcançadas por negros, indígenas e brancos, bem como em funçao de deficie( ncias
físicas. Tais desigualdades prove( m, em grande medida, das dificuldades encontradas por
grande parcela da populaçao que depende de um sistema de ensino superior
majoritariamente privado-mercantil e, no caso das universidades publicas, afetado por
diversos fatores, como care( ncia de professores e problemas variados de infraestrutura.
Ao longo dos ultimos anos, tendo como marco a Lei nº 12.711/2012 (Lei das
Cotas nas Universidades), que estabelece cotas para negros nos processos seletivos de
universidades e institutos federais, uma serie de iniciativas tem sido adotada no intuito
de garantir a ampliaçao do acesso desses grupos a educaçao publica superior. No
levantamento apresentado pela pagina eletro( nica da Secretaria Éspecial de Políticas de
promoçao da Igualdade Racial, entre 2013 e 2014, as vagas oferecidas nas universidades
federais no país cresceram 10% ao passo que as vagas para cotistas cresceram 38%. A
Secretaria estima que, em 2015, quando a Lei completou tre( s anos de aplicaçao,
aproximadamente 150 mil vagas foram oferecidas para negros.
Nessa direçao, especificamente na pos-graduaçao, a Portaria Normativa nº 13 do
MÉC, de 11 de maio de 2016, que objetiva a induçao de açoes afirmativas, tem favorecido
o debate ao qual se associa a ampliaçao do numero de programas comprometidos
institucionalmente com tal perspectiva. Com exceçao dos programas de Antropologia
Social e Historia Comparada, que desde 2015 ja reservavam vagas para negros e
indígenas em seus cursos, todos os demais, totalizando 14 programas, incluíram em seus
editais de seleçao, a partir de meados de 2016, iniciativas voltadas as açoes afirmativas:
Artes da Cena, Bioetica; Comunicaçao; Éducaçao em Cie( ncias e Saude; Éducaçao Física;
Éngenharia de Processos Químicos e Bioquímicos; É# tica Aplicada e Saude Coletiva;
Geocie( ncias – Patrimo( nio Geopalentologico; Linguística e Línguas Indígenas; Políticas
Publicas, Éstrategias e Desenvolvimento; Psicologia; Psicossociologia de Comunidades e
Écologia Social; Serviço Social; Sociologia e Antropologia; e Teoria Psicanalítica.
A adoçao de políticas de açoes afirmativas no acesso ao ensino superior gratuito
marca a ampliaçao do processo de democratizaçao da universidade, que se desdobra em
desafios como a permane( ncia e a conclusao do curso por alunos provenientes de
segmentos sociais discriminados e/ou pauperizados. A comunidade acade( mica e as ProReitorias te( m empreendido esforços nesse sentido, debatendo mecanismos de
assiste( ncia estudantil que propiciem condiçoes dignas aqueles estudantes. Dentre tais
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mecanismos, cabe salientar a necessidade de ampliaçao das vagas reservadas a moradia,
de modo que se incluam os alunos da pos-graduaçao, a manutençao da ja abrangente
oferta de restaurantes universitarios e medidas de acessibilidade que, para alem da
questao racial, propiciam igualdade no acesso físico a pessoas com deficie( ncia.

3.7 Pós-graduação lato sensu
A modalidade lato sensu de pos-graduaçao abrange cursos de especializaçao, MBA
e outros, que te( m por fim aprofundar conhecimentos e habilidades tecnicas em setores
específicos, nao abrangendo o campo total do saber em que se insere a especialidade.
3.7.1 Criação de novos cursos

Assim como os cursos stricto sensu, os cursos lato sensu tambem apresentaram
crescimento durante o período abarcado pelo recorte temporal do PDI, ou seja, 2007 a
2016. A seguir sao apresentados os graficos com o crescimento levando em consideraçao
os anos de criaçao e a distribuiçao por centros universitarios.
Gráfico 18 - Criaçao de novos cursos por ano (2007-2016)
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Gráfico 19 - Crescimento de cursos/por centro (2007-2016)
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Fonte: Sistema Integrado de Gestao Acade( mica – Siga/UFRJ

Cabe ressaltar que as informaçoes acerca dos cursos lato sensu, pela propria
natureza desse nível de ensino, sao mais difíceis de serem coletadas que aquelas
relativas aos cursos stricto sensu. Dessa forma, julgamos que o melhor criterio para
apresentar indicadores sobre os cursos e por meio do quantitativo de certificados
emitidos no período. Optamos por manter a divisao por anos, mas cabe esclarecer que o
ano de conclusao nao coincide necessariamente com aquele da emissao dos
certificados.19 Por esse motivo, e possível observar certa concentraçao de emissoes em
alguns anos.
Gráfico 20 - Numero total de certificados emitidos por ano (2007 – 2016), incluindo os cursos
em níveis de especializaçao, aperfeiçoamento, atualizaçao e reside( ncia
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Fonte: Sistema interno – PR-2/UFRJ
19

Segundo a resoluçao CÉPG, que regulariza o funcionamento dos cursos lato sensu na UFRJ, a emissao dos
certificados so pode ser efetivada apos a aprovaçao do relatorio final da turma.
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3.8 Crescimento da pesquisa
No que concerne a pesquisa na UFRJ, os dados referentes aos grupos de pesquisa
foram extraídos do Diretorio de Grupos do CNPq, certificados pela universidade. Alem
desse conjunto, apresentamos dados sobre os laboratorios 20 registrados na UFRJ e sua
taxa de crescimento ao longo dos ultimos anos e ainda a produçao acade( mica da
universidade, levando em consideraçao a quantidade de artigos publicados em
periodicos.
3.8.1 Grupos de pesquisa certificados

Alguns dos dados sobre a pesquisa na UFRJ a destacar sao os grupos de pesquisa
em atividade na instituiçao, cujos registros estao vinculados ao banco de dados do CNPq,
em associaçao com o sistema de currículos Lattes.
A certificaçao pela instituiçao consiste na verificaçao das informaçoes fornecidas
pelo “líder de grupo”, ao finalizar o registro junto ao CNPq.
Gráfico 21 - Grupos de pesquisa certificados CNPq (outubro de 2017)

Grupos certificados CNPq
outubro 2017
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Fonte: http://lattes.cnpq.br/web/dgp, consultado em 30/10/2017

20

Éntendemos laboratorio como um espaço de produçao sistematizada de conhecimento
intelectual/científico e de debate acade( mico, abrangendo as diversas areas de conhecimento.
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3.8.2 Laboratórios

Definimos “laboratorio” como reuniao de pesquisadores para o desenvolvimento
de atividades regulares de pesquisa e divulgaçao científica, ou seja, como espaço de
produçao sistematizada de conhecimento. A equipe do laboratorio deve contar com, no
mínimo, dois pesquisadores (docente ou tecnico) vinculados a UFRJ (ativos e inativos),
dentre os quais um devera ser coordenador.
É# possível inferir que tal definiçao permitiu uma maior abrange( ncia das
atividades de pesquisa na universidade. Ao observarmos o grafico a seguir, vemos que os
crescimentos mais expressivos sao os do Centro de Filosofia e Cie( ncias Humanas e os do
Centro de Letras e Artes, cujas areas de conhecimento, em geral, nao demandam espaços
físicos como os laboratorios voltados para as areas de exatas e biologicas.
Gráfico 22 - Taxa de crescimento do numero de laboratorios (2007-2017)

Fonte: Catalogo de Laboratorios 2017 (em produçao) e sistema interno de dados da PR-2
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3.9 Artigos publicados
Gráfico 23 - Artigos publicados em periodicos 2007-2016
Artigos publicados em periódicos 2007 a 2016
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Fonte: Sistema CNPq referente a artigos publicados, sem distinçao entre docentes e
discentes ou classificaçao de revista

Observamos, no grafico acima, uma tende( ncia crescente de produçao intelectual,
entre os anos de 2007 e 2012, com queda no período posterior, sobretudo em 2016. Tal
feno( meno pode ser atribuído ao grande corte de recursos aportados pelas age( ncias de
fomento ocorrido nos anos de 2014 e 2015, o que impactou a produçao desses anos e,
consequentemente, a media de publicaçoes de 2016.

3.10 Avaliação Capes
3.10.1 Apresentação das áreas de concentração

Importante refere( ncia sobre os cursos de pos-graduaçao stricto sensu, a avaliaçao
realizada pela Capes e acompanhada por toda a comunidade acade( mica. A avaliaçao
segue areas de conhecimento específicas, que podem ser observadas no proximo grafico,
que exibe a area de avaliaçao da Capes a qual estao associados os programas criados nos
ultimos dez anos.21
21

O grafico contem cores padroes, relacionando as areas de avaliaçao da Capes aos centros aos quais estao
majoritariamente associadas, da seguinte forma: azul – CCS, verde – CCJÉ, amarelo - CCMN, laranja – CT,
vermelho – CFCH, roxo – CLA e cinza para os cursos interdisciplinares e aqueles para formaçao na area do
ensino, que contam com a atuaçao de diferentes centros universitarios.
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Gráfico 24 - Programas criados nos ultimos dez anos por area e identificaçao para fins de
avaliaçao da Capes

Fonte: Plataforma Sucupira/Capes

Ém relaçao ao quantitativo de cursos criados no período, mais uma vez, e possível
perceber que o Centro de Cie( ncias da Saude se destaca, ja que a maioria dos novos
cursos se vincula as areas de avaliaçao ali reunidas. Chamam tambem atençao as areas
de Éngenharias, representadas pelo Centro de Tecnologia, e de Arquitetura, Urbanismo e
Design, representadas pelo Centro de Letras e Artes.
Da observaçao do grafico anterior, cabe ainda sublinhar que a grande
fragmentaçao das diversas areas e valorizada pelo atual sistema de avaliaçao dos
programas de pos-graduaçao.
3.10.2 Evolução dos conceitos dos programas

Nos graficos a seguir, sao apresentados os numeros referentes ao quantitativo de
cursos por conceito Capes, incluindo aqueles criados antes do período aqui trabalhado,
com o intuito de fornecer um panorama do desempenho dos cursos da UFRJ nas quatro
ultimas avaliaçoes.
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Gráfico 25 - Quantitativos de cursos por conceito Capes (avaliaçao trienal 2010,
2011 e 2012)
Quantitativos de cursos por conceito CAPES
Ano 2007 (avaliação trienal 2004 - 2005 - 2006)
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Fonte: Plataforma Sucupira e Portal Capes
Gráfico 26 - Quantitativo de cursos por conceito Capes 2010 (avaliaçao trienal 20072008-2009)

Quantitativo de cursos por conceito CAPES
Ano 2010 (avaliação trienal 2007 - 2008 - 2009)
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Gráfico 27 - Quantitativo de cursos por conceito Capes 2013 (avaliaçao trienal 2010,
2011 e 2012)

Fonte: Plataforma Sucupira e Portal Capes

Gráfico 28 - Quantitativo de cursos por conceito Capes 2017 (avaliaçao quadrienal 2013,
2014, 2015 e 2016)
Quantitativo de cursos por conceito CAPES
Ano 2017 (avaliação quadrienal 2013 - 2014 - 2015- 2016)
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Fonte: Plataforma Sucupira e Portal Capes. Comparativo das ultimas avaliaçoes da Capes
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Gráfico 29 - Quantidade de cursos (mestrado, doutorado e mestrado profissional) por
nota (2007-2017)
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Fonte: Plataforma Sucupira e Portal Capes

É# possível observar aumento das notas dos programas da UFRJ ao longo das
avaliaçoes. O aumento mais acentuado, referente a nota 3, tem relaçao com um
crescimento na criaçao de cursos em período recente, tendo em vista que, em geral, os
cursos novos sao avaliados com essa nota.
3.10.3 Avaliação da adequação dos critérios Capes e sua influência na qualidade
didático-científica dos cursos
Dentre os problemas identificados no sistema universitario, observa-se a
fragmentaçao

evidenciada

pela

divisao

das

universidades

em

institutos

e

departamentos, que nao se vinculam necessariamente as areas de conhecimento e
possuem pouca ou nenhuma integraçao entre si. A UFRJ, particularmente, tem razoes
historicas para tal configuraçao, ja que foi constituída a partir da reuniao de escolas de
níveis superior ja consolidadas antes da sua criaçao. Alem deste aspecto, e como
problema comum as demais instituiçoes, e possível observar que instrumentos de
Éstado acabaram por incentivar tais estruturas, conforme discutido na Introduçao. Os
programas de fomento publico, controlados de maneira centralizada pelos governos
federal e estadual, sao exemplos desses instrumentos desagregadores, assim como a
induçao na area da pesquisa e do desenvolvimento.
É# possível verificar que a divisao em areas de avaliaçao, apresentada no início
desse topico, busca uma setorizaçao baseada na maximizaçao da especialidade em cada
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area, o que favorece a criaçao de distorçoes. A divisao em areas esta, dessa forma, em
consona( ncia com o modelo de divisao em departamentos especializados que, por vezes,
acabam por concentrar seus esforços em cumprir os criterios de avaliaçao propostos
pelas age( ncias de fomento, como as metas de produçao acade( mica e criaçao de novos
programas. Dessa forma, a interdisciplinaridade e o dialogo intradepartamental ficam,
em muitos casos, em segundo plano, ainda que paradoxalmente indicados como um
valor essencial a pesquisa e ao ensino no Plano Nacional de Pos-Graduaçao.
Com vistas a manutençao do processo de crescimento da pos-graduaçao e da
pesquisa na UFRJ, impoe-se como necessidade permanente o debate em torno do
necessario aperfeiçoamento da avaliaçao realizada pela Capes. Éntendendo a avaliaçao
nao como um objetivo em si, mas como o resultado de um processo de aprimoramento
das atividades de ensino, pesquisa e extensao realizados pelos programas, tal discussao
contribuira para a definiçao de estrategias para os proximos anos, objetivando a
excele( ncia de nossos cursos, sempre considerando as especificidades de cada area do
conhecimento.

3.11 Financiamento da pós-graduação e da pesquisa
A seguir, registra-se a evoluçao dos recursos Proap recebidos pela Pro-Reitoria de
Pos-Graduaçao e Pesquisa nos ultimos dez anos. Tais recursos sao disponibilizados pela
Capes com o objetivo de “financiar atividades de cursos de pos-graduaçao,
proporcionando melhores condiçoes para a formaçao de recursos humanos”. 22 Desses
recursos, conforme indicaçao da CapesS, a cada ano, a Pro-Reitoria capta 10% do valor
total para a manutençao das atividades internas e suporte aos programas de posgraduaçao com dificuldades específicas e repassa, de acordo com valores pre-definidos
pela Capes, o restante aos programas de pos-graduaçao com notas de 3, 4 e 5.

22

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/ds-e-proap
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Gráfico 30 - Évoluçao dos recursos Proap recebidos pela PR-2

R$ 1.258.400,00

R$ 2.721.157,99

R$ 4.799.190,00

R$ 5.128.640,00

R$ 4.775.760,00

R$ 3.962.640,00

R$ 4.097.471,81

R$ 3.878.777,99

R$ 3.587.246,66

R$ 4.038.598,31

Ev o l u ção d o s Re cu rs o s P RO A P re ce b i d o s p e l a P R2

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fonte: Divisao Financeira da PR-2
Gráfico 31 - Distribuiçao dos recursos Proap pelos centros (2007-2016)
R$ 1.800.000,00
R$ 1.600.000,00
R$ 1.400.000,00
R$ 1.200.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 800.000,00
R$ 600.000,00
R$ 400.000,00
R$ 200.000,00
R$ 0,00
2007

2008

2009
CCMN
CCS

2010

2011
CLA
CT

2012
CFCH
FCC

2013

2014

2015

2016

CCJE
Macaé

Na analise dos dados, destaca-se o decrescimo dos recursos concedidos pelo
Proap, como sinalizado anteriormente, mormente em 2015. Apos a manutençao, com
poucas variaçoes, os valores concedidos de 2007 a 2014, mesmo com o crescimento no
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numero de programas, os recursos diminuíram, chegando, em 2016, a um valor quase
50% menor daquele de 2013, o maior da serie historica apresentada. O mesmo ocorreu
com o Programa de Éxcele( ncia Acade( mica/Capes (Proex).
O Proex apoia diretamente os programas de pos-graduaçao com notas 6 e 7, por
meio da destinaçao de uma dotaçao orçamentaria que e gerenciada de acordo com as
prioridades de cada programa.23 As bolsas de estudo sao administradas pelos proprios
programas de pos-graduaçao, que se responsabilizam pela seleçao e acompanhamento
desses casos, conforme as normas da Capes.

3.12 Bolsas de mestrado e doutorado (Capes/CNPq/Faperj)
Como ja apontado em outro topico desse texto, a oferta regular de bolsas de
mestrado e doutorado e imprescindível para a permane( ncia dos alunos nos programas
de pos-graduaçao e, consequentemente, para o crescimento, quantitativo e qualitativo,
da produçao acade( mica das universidades.
O PNPG de 1975-1979 ja apontava como um dos fatores causadores dos
problemas de desempenho apresentados pelas universidades a baixa proporçao de
alunos bolsistas, que naquele momento era de cerca de 40% na media nacional. No caso
específico da UFRJ, a proporçao de bolsistas corresponde atualmente a 42% dos
estudantes.
A seguir, observa-se a evoluçao historica (2007 a 2016) do numero de bolsistas de
mestrado e doutorado (Capes e CNPq) na sua relaçao com o numero total de alunos.
Quadro 16 - Évoluçao do numero de bolsistas 2007-2016
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Fonte: Capes e CNPq

A seguir, observa-se o detalhamento, por nível e age( ncia de fomento, dos numeros
referentes as bolsas recebidas por alunos da UFRJ nos ultimos dez anos.

23

Os recursos Proex não são gerenciados por meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, mas enviados
pela Capes diretamente aos programas de pós-graduação com notas 6 e 7.
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Gráfico 32 - Évoluçao das bolsas para age( ncia/modalidade, por nível (mestrado e
doutorado) e por ano (2007-2016): nos anos de 2013 e 2015 as bolsas Capes sao
referentes apenas aos cursos com conceitos 3, 4 e 5
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Gráfico 33 - Évoluçao do numero total de alunos matriculados por alunos
bolsistas por ano (2007-2016)
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Fonte: Sistema Integrado de Gestao Acade( mica – SigaA/UFRJ, CapesS e CNPq

Alem da Capes e do CNPq, a Faperj, ainda que com menor aporte, tambem tem
financiado bolsas para os pos-graduandos da UFRJ, conforme demonstrado no grafico a
seguir.
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Gráfico 34. Bolsas Faperj – mestrado e doutorado 2007-2016
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Fonte: Faperj

3.13 Pibic
Alem das bolsas destinadas aos alunos de mestrado e doutorado, destaca-se o
financiamento para alunos de ensino medio (Pibic–ÉM) e graduaçao envolvidos em
atividades de pesquisa, uma vez que iniciativas nesse sentido proporcionam uma
ampliaçao do contato entre alunos de níveis variados de formaçao e incentivame alunos,
mesmo em estagios iniciais, a desenvolverem produçao acade( mica. Dessa forma, o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciaçao Científica (Pibic/Pibic–ÉM), do CNPq, tem
por objetivo apoiar a iniciaçao científica desenvolvida nas instituiçoes, fornecendo
bolsas para os estudantes com vocaçao científica, despertando talentos e estimulando a
formaçao de novos pesquisadores. Na UFRJ, o Pibic-ÉM conta, alem das bolsas
concedidas pelo CNPq, com financiamento realizado pelo Parque Tecnologico da UFRJ,
que complementa o valor pago pelo CNPq e mantem cotas de bolsas proprias.
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Gráfico 35 - Bolsas Pibic CNPq 2006-2016
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Fonte: Divisao de Programas e Bolsas da PR-2
Gráfico 36 - Bolsas Pibic UFRJ 2006-2016
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Gráfico 37 - Pibic - ensino medio
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3.14 Fomento à pesquisa
Para alem do financiamento ao ensino de graduaçao e pos-graduaçao, que garante
a atuaçao dos alunos nas atividades de pesquisa, registram-se dados relativos aos editais
institucionais com os quais a UFRJ foi contemplada nos ultimos anos. Tais editais
oferecem recursos utilizados em diversas frentes, como a aquisiçao de equipamentos e
insumos para a pesquisa.
3.14.1 Pró-equipamentos

O Programa Pro-Équipamentos, financiado pela Capes, tem por objetivo captar
recursos para a aquisiçao de equipamentos destinados a melhorar as estruturas físicas
dos ambientes de pesquisa. O financiamento prioriza, dentre outros criterios, a compra
de equipamentos que podem ser compartilhados por diferentes grupos.
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Gráfico 38. - Quantidade de editais pro-equipamentos com participaçao da UFRJ

Fonte: Divisao de Pesquisa da PR-2
3.14.2 Editais Capes

Os editais Capes abrangem pre( mios e seleçoes para bolsas e programas de apoio
ao ensino e a pesquisa. Os graficos levaram em consideraçao os ganhadores vinculados a
Universidade Federal do Rio de Janeiro e a respectiva area de atuaçao
acade( mica/profissional de cada um deles.
Gráfico 39 - Éditais Capes distribuídos por area de conhecimento por ano

Fonte: Capes
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Quadro 17 - Participaçao da UFRJ em editais CNPq por grande area por ano
GRANDE ÁREA

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Ciências da Saúde

1

2

12

7

1

15

12

32

3

1

Ciências Biológicas

0

3

43

52

11

52

26

42

13

6

Ciências Exatas e da Terra

1

2

26

45

9

23

10

29

6

12

Ciências Humanas

2

3

10

24

4

6

18

16

4

5

Ciências Sociais Aplicadas

2

0

6

11

4

19

11

6

6

4

Linguística, Letras e Artes

1

1

2

4

4

1

7

3

1

1

Ciências Agrárias

0

0

5

2

0

0

1

0

0

0

Engenharias

0

4

29

51

11

24

32

40

16

24

Multidisciplinar

1

0

2

16

4

1

18

15

1

0

Fonte: CNPq
3.14.3 Editais CNPq

Os editais CNPq, tais como os da Capes, abrangem pre( mios e seleçoes para
programas de apoio ao ensino e a pesquisa. A metodologia utilizada foi a mesma citada
em

relaçao

aos

editais

Capes

(ganhadores

e

respectiva

area

de

atuaçao

acade( mica/profissional).
Gráfico 40. - Participaçao da UFRJ em editais CNPq em relaçao ao total de editais
lançados por ano
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Gráfico 41. Participaçao da UFRJ em editais CNPq por grande area por ano

3.14.4 Editais Faperj

Gráfico 42 - Projetos da UFRJ aprovados pela Faperj

Fonte: Faperj
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Gráfico 43 - Participaçao da UFRJ em editais Faperj por grande area por ano
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3.14.5 Editais Finep

Os editais Finep ganhos pela UFRJ dizem respeito aos fundos setoriais (CT-Infra)
criados para estimular a modernizaçao da infraestrutura disponível as atividades de
pesquisa em instituiçoes publicas brasileiras. A ultima chamada para concorrer aos
recursos ocorreu em 2014, motivo pelo qual temos o marco temporal definido no grafico
a seguir.
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Gráfico 44 - Participaçao da UFRJ em editais Finep por grande area (2007-2014)

Fonte: Finep
Gráfico 45 - Distribuiçao dos editais Finep por grande area por ano, considerando que 2014 e a
data de lançamento do ultimo edital Proinfra para o qual foi formalizado conve( nio com a UFRJ
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Gráfico 46 - Comparativo de editais CNPq, Capes e Faperj com participaçao da UFRJ (2007 a
2014)

Pela analise dos dados apresentados, as grandes areas com mais aprovaçoes em
editais de age( ncias de fomento foram Cie( ncias Biologicas, Cie( ncias da Saude (as duas
juntas possuem quase metade dos projetos: 47%), Cie( ncias Éxatas e da Terra e
Éngenharias, conforme o grafico “CNPq – FAPÉRJ – CAPÉS: 2007 a 2016”. Tal resultado
tem raízes nos Planos Nacionais de Desenvolvimento a partir de meados dos anos 1970
que ja priorizaram essas areas, possibilitando, desse modo, maior infraestrutura
tecnologica. Como seus programas de pos-graduaçao foram apoiados de modo mais
permanente, lograram grande expansao do numero de doutores, processo que
possibilitou a consolidaçao de importantes linhas de pesquisa, muitas delas ainda
incentivadas pelas age( ncias de fomento. A discrepa( ncia com Linguística, Letras e Artes
(3%) e Cie( ncias Sociais Aplicadas (6%) e evidente.
É# importante destacar a tende( ncia de queda apresentada na oferta de editais a
partir de 2014. Tal tende( ncia apenas nao foi observada nas Cie( ncias Biologicas, uma vez
que o numero de editais CNPq na area teve crescimento acentuado a partir de 2015,
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envolvendo propostas de projetos para preservaçao da Amazo( nia, o combate a epidemia
de Zika, dentre outros.

3.15 Inovação
3.15.1 Agência de Inovação da UFRJ (patentes)

Criada em outubro de 2007, em resposta a Lei de Inovaçao promulgada no ano de
2004, a qual definia que toda instituiçao de Cie( ncia e Tecnologia deveria ter um Nucleo
de Inovaçao Tecnologica (NIT). Antes disso, ja haviam sido realizados esforços no
sentido de gerenciar pedidos de patentes, funçaoa desempenhada pela Coordenaçao de
Atividades de Propriedade Intelectual, de 2001, que passou a se chamar Divisao de
Propriedade Intelectual e Transfere( ncia de Tecnologia em 2004.
Nesse sentido, a Age( ncia se diferencia das iniciativas anteriores por ter um duplo
objetivo. Nao apenas se propoe ao gerenciamento de patentes, associado a questao da
proteçao da propriedade intelectual, mas tambem as atividades de transfere( ncia
tecnologica, entendida como objetivo final de grande parte das iniciativas da Age( ncia.
No eixo da propriedade intelectual, a principal atividade e o gerenciamento de
patentes, uma das formas de garantia da proteçao de um objeto de pesquisa ou qualquer
atividade inventiva. Éssa proteçao permite assegurar retorno financeiro a invençoes com
valor de mercado, que as tornam economicamente viaveis. Alem da garantia de
segurança, a patente tem a capacidade de promover a divulgaçao de resultados de
determinada pesquisa, que serao acessíveis a outros pesquisadores com interesse no
mesmo objeto.
Outro grande objetivo da Age( ncia e o estímulo ao empreendedorismo na
universidade, com foco na parceria com empresas juniores da UFRJ. Tais empresas
podem ser definidas como laboratorios nos quais os estudantes sao responsaveis por
todas as etapas de funcionamento de uma firma e podem se associar a outras empresas,
com atividade de prestaçao de consultoria, por exemplo.
Com o estímulo ao empreendedorismo, as atividades da Age( ncia te( m ainda como
foco iniciativas promotoras de inovaçao social, com trabalhos desenvolvidos no sentido
de criar medidas que possam ser adotadas como políticas publicas a serem apropriadas
pela comunidade como um todo. Os objetivos das atividades de inovaçao social se
concentram em aprimorar praticas sociais ou organizacionais de modo a reduzir
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desigualdades e melhorar a qualidade de vida, a partir da geraçao de produtos e serviços
que atendam as demandas de transformaçao da sociedade.
Dessa forma, os conceitos de propriedade intelectual, transfere( ncia tecnologica,
empreendedorismo e inovaçao social se articulam. É# papel da universidade proteger o
conhecimento nela produzido, com vista a permitir sua difusao e apropriaçao pela
sociedade de modo a contribuir para seu desenvolvimento.
Dentre as açoes desenvolvidas pela Age( ncia, destacam-se:
a) atendimentos a comunidade da UFRJ, inventores independentes e empresas;
b) deposito de patentes de propriedade intelectual, softwares e marcas;
c) gerenciamento de processos envolvendo empresas e universidades nacionais e
internacionais;
d) ministraçao de aulas e palestras nos campi e polo Xerem da UFRJ;
e) coordenaçao conjunta de disciplinas dos cursos de pos-graduaçao do Instituto de
Química;
f) apoio a projetos de pesquisa, mestrado, monografias e TCC;
g) participaçao no mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Transfere( ncia
de Tecnologia para a Inovaçao (ProfinitT);
h) participaçao em eventos de inovaçao e propriedade intelectual;
i) apresentaçao de trabalhos envolvendo inovaçao e patentes com o Instituto de
Química e a Faculdade de Farmacia.
No que diz respeito especificamente a atividade com Propriedade Intelectual,
podemos observar os numeros referentes as patentes, desenhos industriais e softwares
desde o início das atividades da Age( ncia em 2007:
Gráfico 47 - Registros de patentes, desenhos industriais e softwares
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Dentre as unidades dos centros que apresentam mais registros de produtos de
inovaçao, no CCMN ha destaque para o Instituto de Química (IQ), com 50 patentes, no
CCS para a Faculdade de Farmacia, com 81, e no CT para a Coppe, com 113 patentes.
Abaixo segue o demonstrativo por unidades:24
Quadro 18. Registro de propriedade intelectual por centro e unidades
Centro

Unidade

Decania
CCMN Instituto de Física (IF)
Instituto de Química (IQ)
Decania
CLA Éscola de Belas Artes (ÉBA)
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU)
Decania
Faculdade de Farmacia (FF)
Faculdade de Medicina (FM)
Faculdade de Odontologia (FO)
Hospital Universitario Clementino Fraga Filho
(HUCFF)
Instituto de Biologia (IB)
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho
(IBCCF)
CCS
Instituto de Bioquímica Medica (IBqM)
Instituto de Cie( ncias Biologicas (ICB)
Instituto de Doenças do Torax (IDT)
Instituto de Microbiologia Professor Paulo de
Goes (IMPPG)
Instituto de Puericultura e Pediatria Martagao
Gesteira (IPPMG)
Nucleo de Pesquisa de Produtos Naturais
(NPPN)
Instituto Alberto Luiz Coimbra de PosGraduaçao e Pesquisa de Éngenharia (Coppe)
Éscola de Química (ÉQ)
CT
Instituto de Macromoleculas Professora Éloisa
Mano (IMA)
Éscola Politecnica (ÉP)
Macaé Macae
Total

24

Patentes
4
2
50
1
3
1
2
81
13
1

Desenhos
Softwares
Industriais
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2

0

0

23

0

4

20

0

0

21
34
2

0
0
0

0
0
0

18

0

0

1

0

0

11

0

0

113

0

13

39

0

4

19

0

0

6
1
468

0
0
3

0
0
21

As informaçoes acima apresentadas podem ser consultadas no site http://patentes.ufrj.br e sao relativas
as demandas de proteçao intelectual registradas pela Age( ncia UFRJ de Inovaçao desde a sua criaçao, em
2007, e encaminhadas ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (Inpi), orgao responsavel pela
concessao de cartas patentes e registros de softwares e desenhos industriais.
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Outra fonte de dados para o registro de patentes e o atual formulario de contato
da Age( ncia UFRJ de Inovaçao, implementado em 13/6/2016. Seguem alguns dados
fornecidos pelo setor de comunicaçao da Age( ncia:25
Gráfico 48 - Vínculo institucional do registro da propriedade intelectual
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Gráfico 49 - Autor do registro da propriedade intelectual por area e unidade
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Como e possível observar, o somatorio das unidades nao corresponde ao total de atendimentos a UFRJ,
que soma 147, tal como mostrado no grafico anterior (Vínculo Institucional). Isso se deve ao fato de que,
quando o formulario de contato foi implementado, nao havia um campo obrigatorio para especificar a
vinculaçao a um centro ou unidade. Desde 27/6/2017 foi feita uma mudança nesse sentido, entao a
tende( ncia e que, daqui para frente, a Age( ncia tenha maior possibilidade de aferir, com precisao, a origem
dos pedidos de proteçao intelectual, empreendedorismo e inovaçao social.
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Gráfico 50 - Motivo do contato com a Age( ncia de Inovaçao

Gráfico 51 - Registro de propriedade intelectual por atividade econo( mica

Cabe salientar que o numero de patentes na UFRJ e subestimado em virtude das
clausulas de muitas empresas que, ao estabelecerem um vínculo com a UFRJ, mante( m a
propriedade intelectual sob seu domínio, em geral por meio de clausula do contrato.
Outro tema a ser avaliado e o destino dessas patentes, visto que o custo de seu registro e
de seu deposito e elevado e muitas delas nao resultam em atividades produtivas, o que
merece maior estudo e debate no a( mbito das universidades.26
3.15.2 Parque Tecnológico e Incubadora de Empresas

O Parque Tecnologico e um projeto da UFRJ com o objetivo de estimular a
interaçao nae universidade, que abrange alunos, corpo acade( mico e empresas,
objetivando a geraçao de emprego, renda e serviços inovadores para a sociedade.

26

Planejamento Éstrategico do Parque Tecnologico da UFRJ 2016-2045, disponível no link:
http://www.parque.ufrj.br/relatorios/, consultado em 23/8/2017; Relatorio de Sustentabilidade de 2016,
disponível no link: http://www.parque.ufrj.br/relatorios/, consultado em 23/8/2017.
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Sao 48 empresas residentes, caracterizadas como centros de pesquisa e
desenvolvimento: 15 de grande porte (incluindo os dois centros de pesquisa – GÉ e
L’Oreal – na Ilha de Bom Jesus), oito pequenas e medias empresas e 25 empresas
incubadas (estas localizadas na Incubadora de Émpresas da Cope/UFRJ), alem de nove
laboratorios.
A Incubadora de Émpresas da Coppe/UFRJ faz parte do ambiente de inovaçao do
Parque Tecnologico, mas tem estrutura organizacional propria. Sua finalidade e
estimular a criaçao de novas empresas por meio do conhecimento gerado pela pesquisa
na UFRJ, com a consequente criaçao de produtos e serviços para o bem-estar social.
Alem de gerar oportunidades para que os estudantes participem de projetos de
pesquisa e desenvolvimento, o Parque contribui para a construçao de uma universidade
capaz de interagir de modo protago( nico com diversos setores produtivos e para
estimular os estudantes a desenvolverem projetos e iniciativas vinculados a criaçao de
produtos e processos voltados para enfrentar os desafios sociais. 27

27

Dentre as iniciativas desenvolvidas pelo Parque, registra-se o Éspaço HUB UFRJ (Laboratorio em Rede
para projetos experimentais), que foi criado com a finalidade de ser refere( ncia para a comunidade
acade( mica da UFRJ que tenha interesse em empreendedorismo e descobertas científicas e tecnologicas
com potencial impacto social. Consiste em um nucleo composto e gerenciado por discentes, especialistas
do Parque e da Age( ncia de Inovaçao, com o objetivo de transformar o conhecimento acade( mico em
inovaçoes uteis para a sociedade. O Programa Parque Investe tem por finalidade apoiar o desenvolvimento
da UFRJ, incentivando programas, projetos e açoes que destaquem a experimentaçao e as multiplas formas
de conhecimento e expressao. Éntre os projetos, destacamos o Pre( mio de Teses Gilberto Velho, apoiado em
parceria com a PR-2. De 2014 a 2016, foram premiadas as cinco melhores teses de doutorado no ano em
cinco categorias distintas: Cie( ncias da Vida, Cie( ncias Tecnologicas e da Natureza, Cie( ncias Sociais e
Humanas, Letras e Artes e Tese Inovadora. É, como ja destacado, o financiamento das bolsas PibicC-ÉM. O
Parque conta ainda com o “Iniciativas UFRJ”, que consiste em projetos enviados pela UFRJ ao Comite(
Gestor de Articulaçao do Parque, para que sejam avaliados antes de receberem o patrocínio das empresas
residentes. Dentre as iniciativas patrocinadas em 2016, podemos citar eventos realizados pelos seguintes
Centros Acade( micos: CT, CCMN, CCS e CCJÉ.
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Gráfico 52 - Valor contratado por decania (2015-2016)

Fonte: Relatorio de Sustentabilidade 2016 – Parque Tecnologico UFRJ, disponível em:
http://www.parque.ufrj.br/wp-content/uploads/2016/12/versao_web.pdf
Gráfico 53 - Valores contratados em pesquisa e desenvolvimento (CT e CCJÉ – 2016)

Fonte: Relatorio de Sustentabilidade 2016 – Parque Tecnologico UFRJ28

28

Disponível em http://www.parque.ufrj.br/wp-content/uploads/2016/12/versao_web.pdf
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Gráfico 54 - Valores contratados em pesquisa e desenvolvimento (principais unidades –
2016)

Fonte: Relatorio de Sustentabilidade 2016 – Parque Tecnologico UFRJ29

O Parque Tecnologico da UFRJ tem como um de seus principais objetivos
contribuir para o desenvolvimento acade( mico-profissional dos estudantes da UFRJ e de
outras universidades, criando oportunidades qualificadas de emprego e colocando o
discente em contato e atuaçao no campo da criaçao produtiva. Nesse sentido, o Parque
empregou a força de trabalho de 93 estagiarios, dentre os quais 41 da UFRJ, ou seja, 44%
do total.
Gráfico 55. - Numero de estagiarios – geral e da UFRJ (2015 e 2016)
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Ém suma, a inovaçao tecnologica e um componente crucial para a complexificaçao
das cadeias produtivas do país, uma vez que os agentes econo( micos se tornam mais e
mais interdependentes econo( mica, política e tecnologicamente. Ao contrario do que
acontecia em sociedades industriais tradicionais, a atual logica da inovaçao apoia-se
muito mais em produçao e aprendizagem do conhecimento. Éssa depende( ncia da
29

Disponível em http://www.parque.ufrj.br/wp-content/uploads/2016/12/versao_web.pdf
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produçao em relaçao a aprendizagem gera, por sua vez, uma forte interaçao entre
agentes produtivos e agentes produtores de saber.
Dentre os espaços de inovaçao da UFRJ, ha destaque, portanto, para o Parque
Tecnologico, que tem por orientaçao a ideia de que a articulaçao entre universidades,
governo e empresas e de vital importa( ncia para estimular a capacidade inovadora do
país, uma vez que permite realizar um modelo de desenvolvimento baseado na cie( ncia,
na tecnologia e na inovaçao.30

3.16 Proposta da PR-2 para a pós-graduação e a pesquisa
Tendo como base os dados apresentados e as contribuiçoes das unidades,
programas de pos-graduaçao e colegiados pertinentes, a Pro-Reitoria de Pos-Graduaçao
e Pesquisa identifica inciativas centrais para a atuaçao/intensificaçao de açoes nos
proximos anos:
a) iniciativas voltadas a areas do conhecimento que permitam maior integraçao no
que concerne ao ensino de pos-graduaçao, a pesquisa e a extensao no a( mbito da
UFRJ;
b) iniciativas voltadas ao ensino, a pesquisa e a extensao que permitam maior
integraçao com outras instituiçoes de ensino e pesquisa, valorizando aspectos
diversos do Sistema Nacional de Cie( ncia e Tecnologia;
c) iniciativas ao desenvolvimento de estrategias para aumento do acesso de
docentes e pesquisadores a equipamentos e espaços compartilhados de pesquisa,
de forma a incrementar a integraçao acade( mica;
d) iniciativas a ampliaçao da discussao sobre as açoes afirmativas e a permane( ncia
na pos-graduaçao, estimulando a sua adoçao, com o intuito de garantir tanto o
acesso mais igualitario aos cursos de pos-graduaçao, quanto o combate a evasao;
e) iniciativas que privilegiem o desenvolvimento de mecanismos que garantam
acompanhamento

e

assiste( ncia

aos

pos-graduandos

em condiçoes

de

vulnerabilidade;

30

Relatório de Sustentabilidade de 2016, disponível no link: http://www.parque.ufrj.br/relatorios/, Acesso
em: 23 ago. 2017
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f) iniciativas voltadas a organizaçao da oferta de cursos de pos-graduaçao lato
sensu, bem como incremento dos instrumentos de coleta e analise de dados
acerca dessa modalidade de formaçao;
g) em conjunto com as pro-reitorias de Pessoal e Planejamento e Desenvolvimento,
inciativas voltadas ao aprimoramento do Programa de Qualificaçao Institucional,
que preve( a abertura de vagas em programas de pos-graduaçao para servidores
da UFRJ, com o objetivo de ampliar as oportunidades de qualificaçao de nossos
profissionais;31
h) iniciativas que viabilizem o desenvolvimento de sistema unico para registro de
dados relativos as pesquisas e a produçao acade( mica realizadas por todo o corpo
social da instituiçao, com interfaces que permitam a interaçao com sistemas
desenvolvidos para o mesmo fim pela CapesS, CNPq e Faperj;
i) iniciativas que privilegiem a discussao sobre o sistema nacional de avaliaçao da
pos-graduaçao, com destaque para o papel do colegiado maximo de posgraduaçao da instituiçao, Conselho de Énsino para Graduados (CÉPG), como
proponente e sistematizador de novas perspectivas norteadoras a pos-graduaçao;
j) iniciativas voltadas ao desenvolvimento e a ampla divulgaçao das atividades de
pesquisa desenvolvidas no a( mbito da instituiçao e em parcerias com as diversas
instituiçoes de ensino e pesquisa nacionais e internacionais;
k) iniciativas

que

fortaleçam

a

pesquisa

e

a

pos-graduaçao

em

areas

interdisciplinares dedicadas a complexos tematicos estrategicos para o bem viver
dos povos;
l) iniciativas articuladas com as demais universidades voltadas para o
aperfeiçoamento da avaliaçao da pesquisa e da pos-graduaçao pelas age( ncias de
fomento, considerando as particularidades das areas de conhecimento e
31

Ate dezembro de 2017, 38 programas ja declararam adesao ao PQI: Arqueologia (MN), Artes da Cena
(ÉCO), Assiste( ncia Psicossocial (Ipub), Atençao Primaria a Saude (FM), Biotecnologia Vegetal (IB), Cie( ncias
Biologicas - Bota( nica (MN), Cie( ncias Biologicas - Genetica (IB), Cie( ncias Farmace( uticas (Faculdade de
Farmacia), Cie( ncia e Tecnologia de Polímeros (IMA), Cie( ncia e Tecnologia Farmace( utica (Faculdade de
Farmacia), Design (ÉBA), Direito (FD), Éducaçao em Cie( ncias e Saude (Nutes), Éngenharia Ambiental
(PÉA), Éngenharia de Produçao (Poli), Éngenharia Metalurgica e de Materiais (Coppe), Éngenharia de
Processos Químicos e Bioquímicos (ÉQ), Énsino de Química (IQ), Éngenharia Urbana (PÉU/Poli),
Farmacologia e Química Medicinal (ICB), Formaçao para a Pesquisa Biomedica (IBCCF), Geocie( ncias Patrimo( nio Geopaleontologico (MN), Geologia (Igeo), Historia Comparada (IH), Historia Social (IH),
Linguística e Línguas Indígenas (MN), Medicina - Anatomia Patologica (FM), Medicina- Cardiologia (FM),
Musica (ÉM), Planejamento Urbano Regional (Ippur), Políticas Publicas em Direitos Humanos (Nepp),
Produtos Bioativos e Biocie( ncias (Macae), Propriedade Intelectual e Transfere( ncia de Tecnologia para
Inovaçao (IPMG), Química de Produtos Naturais (IPPN), Saude - Materno Infantil (IPPMG), Saude Perinatal
(Maternidade Éscola), Tecnologia para o Desenvolvimento Social (Nides) e Teoria Psicanalítica (IP).
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problematicas

científicas,

valorizando

a

pertine( ncia

da

produçao

do

conhecimento e da formaçao humana com os grandes problemas dos povos;
m) iniciativas em prol do fortalecimento da autonomia universitaria na definiçao de
problematicas científicas estrategicas ao futuro dos povos;
n) iniciativas interinstitucionais em prol do fortalecimento da colaboraçao
internacional no ensino, na pesquisa e na extensao, valorizando as relaçoes de
reciprocidade, horizontalidade e a integraçao dos povos.
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4 EXTENSÃO EM AMPLA ARTICULAÇÃO COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA

4.1 Histórico da extensão na UFRJ (1985-2017)
A extensao e uma pratica acade( mica historica da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, no entanto a institucionalizaçao da extensao teve seu início apenas em
novembro de 1985 com a criaçao da entao Sub-Reitoria de Desenvolvimento e Éxtensao
(SR-5), na gestao do reitor Horacio Macedo. Ainda no final de 1985, a equipe da SR-5
elaborou o documento “Da Éxtensao Universitaria – versao preliminar, uma proposta em
discussao”, o qual foi apresentado ao Conselho Universitario em agosto de 1986.
Uma das primeiras tarefas da SR-5 foi identificar e avaliar as experie( ncias de
extensao dispersas pelos diversos centros da UFRJ e abrir uma discussao com o corpo
social da universidade sobre o conceito de extensao universitaria.
O conceito de extensao universitaria resultante daquela discussao influenciou na
definiçao do conceito aprovado no I Éncontro de Pro-Reitores de Éxtensao das
Universidades Publicas Brasileiras, realizado em 1987, e permanece atual, como
podemos observar pelos trechos a seguir transcritos:
“Éxtensao universitaria e um processo educativo amplo. Éxtensao,
expressa em multiplos processos educativos, assumira compromissos
com a melhoria da qualidade do ensino e com a praxis do princípio
teorico da funçao social da universidade. Éxtensao deve estar atenta a
discussao sobre as questoes da democracia, da cidadania, da cultura, das
relaçoes de trabalho, da geraçao de tecnologia, dos desequilíbrios
regionais e sociais, da soberania nacional etc.” ... “Articulaçao com os
demais setores da sociedade (sindicatos, escolas, empresas, instituiçoes
diversas, associaçoes de moradores, igrejas, organizaçoes de docentes,
de discentes, de cultura popular etc.).” ... “Troca de saberes entre o
pensamento científico e a cultura popular.” ... “Projetos
interdisciplinares, articulados com as Sub-Reitorias de Énsino de
Graduaçao e de Énsino de Pos-graduaçao e pesquisa, e/ou com outras
Instituiçoes de Énsino Superior (IÉS).” ... “A extensao devera ser
convertida em creditos curriculares para os estudantes e em pontos na
carreira de docentes e tecnicos, definidos em processos e avaliaçao
específica”...“Os Centros e Unidades deverao tambem ser avaliados pela
sua produçao em extensao, qualitativa e quantitativamente.” 32
(ÉNCONTRO DÉ PRO# -RÉITORÉS DÉ ÉXTÉNSAZ O DAS UNIVÉRSIDADÉS
PU# BLICAS BRASILÉIRAS, 1987.)

Desde entao, a UFRJ buscou participar sempre dos espaços coletivos nacionais
para discutir e, de forma consistente com as metodologias proprias da extensao, estar
32

Ver capítulo II, intitulado “Contribuições às Diretrizes Gerais de uma Política de Extensão Universitária”, do
documento “Da Extensão universitária – versão preliminar, uma proposta em discussão” (1985).
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em constante mudança de acordo com as necessidades historicas. Dessa forma,
acompanhou as discussoes do Forum de Pro-Reitores de Éxtensao das Instituiçoes
Publicas de Éducaçao Superior Brasileiras (Forproex) e caminhou junto com o Forum na
adoçao da definiçao de extensao aprovada em 2010 e publicada no documento Política
Nacional de Éxtensao:
A Éxtensao Universitaria, sob o princípio constitucional da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensao, e um processo
interdisciplinar educativo, cultural, científico e político que promove a
interaçao transformadora entre universidade e outros setores da
sociedade (FORPROÉX, 2012, p. 28).

No a( mbito dessas discussoes, as diretrizes e princípios da extensao enriquecem a
compreensao de seu conceito. Vale destacar que a açao de extensao típica da
universidade deve envolver obrigatoriamente a participaçao de professores, tecnicosadministrativos, estudantes e demais setores da sociedade, formulando em conjunto
projetos, cursos e eventos que atendam as demandas da sociedade e, ao mesmo tempo,
coloquem em questao os saberes gerados na universidade e incorporem os
conhecimentos populares.
Outra iniciativa, que permanece atual, foi a proposta de criaçao do Conselho da
Éxtensao Universitaria da UFRJ (CÉU), apresentada pela SR-5 em junho de 1987. Éssa
iniciativa foi retomada nos ultimos dois anos tendo seu texto de proposta discutido na
Plenaria de Éxtensao. O texto foi finalizado em dezembro de 2017 e encaminhado ao
Conselho Universitario em março de 2018.
Quanto a institucionalizaçao da extensao na UFRJ, destacam-se varias iniciativas
realizadas desde os anos 1990: a criaçao do Congresso de Éxtensao da UFRJ, em 1999; a
criaçao do Programa Institucional de Bolsas de Éxtensao (Pibex), em 2005; a retomada
da discussao sobre a criaçao de um Conselho Superior de Éxtensao, em 1999, 2006 e
2016-2017; a criaçao da Plenaria de Coordenadores de Éxtensao, em 2011 – atual
Plenaria de Éxtensao; a adoçao do Sistema de Informaçao e Gestao de Projetos (SigprojMÉC) para o registro das açoes de extensao da UFRJ e a realizaçao dos editais de
fomento, em 2012; a regulamentaçao da inclusao da extensao nos currículos dos cursos
de graduaçao, com a aprovaçao da Resoluçao CÉG 02/2013; a aprovaçao de
regulamentaçao para os cursos de extensao da UFRJ, em 2016; a criaçao do Édital de
Registro U# nico de Açoes de Éxtensao (RUA), com ediçao semestral, com a definiçao das
respectivas diretrizes para registro, em 2016; a criaçao do Modulo Éxtensao no Sistema
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Integrado de Gestao Acade( mica (Siga), em dezembro de 2016; a criaçao do Programa de
Fomento U# nico de Açoes de Éxtensao (Profaex) unificando todos os editais de fomento
existentes anteriormente, em 2017.
Sao 32 anos de muita discussao, açao e luta por uma produçao do conhecimento
coletiva, horizontal entre os segmentos (estudantes, tecnicos e docentes) e capaz de
incorporar a sociedade em seu processo de elaboraçao de forma cada vez mais
protago( nica.

4.2 A extensão como espaço acadêmico
A extensao universitaria, indissoluvelmente constitutiva da universidade, envolve
a criaçao e a consolidaçao de espaços de aprendizagem e de produçao intelectual que
agreguem a instituiçao acade( mica com seus estudantes, tecnicos-administrativos,
docentes e distintos sujeitos sociais comprometidos com a compreensao, transformaçao
e superaçao dos problemas da realidade brasileira e do bem viver dos povos. É# tambem o
principal convite e movimento articulador por meio do qual a universidade pode ser
compreendida pela sociedade como parte da rede de educaçao e produçao científica e
artística publica. A historia da extensao na UFRJ e a historia de sua democracia. A ProReitoria de Éxtensao, na epoca ainda Sub-Reitoria de Éxtensao, foi criada pelo primeiro
reitor eleito democraticamente, apos o período da ditadura empresarial-militar que se
abateu sobre o Brasil de 1964 a1985. O professor Horacio Macedo e sua pro-reitora de
extensao, Dulce Helena Chiaverini, tinham total conscie( ncia de que a releva( ncia social da
universidade so se estabeleceria de forma ampla quando o conhecimento por ela gerado
pudesse responder e incorporar os saberes e as questoes populares da realidade
brasileira.
Ém 1969, Paulo Freire sistematizou em livro, pela primeira vez, uma visao crítica
sobre a questao da extensao universitaria, ja em efervesce( ncia na comunidade
acade( mica da epoca:
... educar e educar-se, na pratica da liberdade, nao e estender algo desde
a ‘sede do saber’, ate a ‘sede da ignora( ncia’ para ‘salvar’, com este saber,
os que habitam nesta. Ao contrario, educar e educar-se, na pratica da
liberdade, e tarefa daqueles que sabem que pouco sabem – por isto
sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais – em dialogo
com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que
estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco
sabem, possam igualmente saber mais (FRÉIRÉ, 1969, p. 15).
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A sistematizaçao da concepçao da extensao como uma açao educativa em que ha
troca de saberes de forma colaborativa entre estudantes, tecnicos, docentes e os demais
segmentos da sociedade, de forma nao hierarquizada e democratica, tem, portanto, 48
anos.
Apesar disso, ainda e necessario um significativo trabalho para superar a
concepçao extensionista como uma via de mao unica que, supostamente, tem início em
um lugar em que tudo se sabe (a universidade) para um lugar em que nada se sabe (as
comunidades, os movimentos, os protagonistas sociais, os distintos a( mbitos em que sao
formuladas e executadas políticas publicas no país). O eixo estruturante para essa
superaçao e a consolidaçao de espaços comuns de dialogo e a comunicaçao para
efetivaçao de melhores políticas e para o fortalecimento dos protagonistas que lutam
pelo bem viver dos povos. Nesses espaços, estudantes, funcionarios publicos de todos os
a( mbitos e comunidade realizam açoes conjuntas de conhecimento e autoconhecimento
de natureza crítica e emancipatoria, com foco no enfrentamento das necessidades sociais
e no desenvolvimento da educaçao publica.
De fato, e uma tarefa complexa compreender as açoes universitarias que se
baseiam em longas sistematizaçoes de pesquisa e metodologias participativas de
concepçao-açao, envolvendo os estudantes da universidade de forma interdisciplinar e
interprofissional, transformando-os em sujeitos de sua formaçao crítica, escolhendo seu
percurso acade( mico e aprendendo com a comunidade e a realidade que o cerca e instiga.
Realizar açoes dessa natureza na universidade tem sido um desafio permanente.
O trabalho extensionista e integrado, colaborativo e democratiza a universidade
em seus espaços, em seu saber e em seu tra( nsito para fora de seus muros. Ao mesmo
tempo, permite aos estudantes uma circulaçao acade( mica mais ampla e o conhecimento
dos problemas reais e concretos enquanto se desafia a resolve( -los. É# um trabalho
incomum na ordem social e educacional vigente, questiona a logica competitiva, enxerga
igualdade e saber no outro e nao o invade e coloniza. A extensao e um trabalho complexo
e rico, fundamental para a formaçao de cidadaos críticos e profissionais criativos.

4.3 Extensão desde o PDI de 2006
Infelizmente a extensao nao teve uma refere( ncia significativa do PDI 2006,
deixando poucos para( metros de avaliaçao para serem perseguidos. Alem de sua
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recomendada institucionalizaçao, a qual se entende como “Institucionalizaçao da
estrutura e da gestao acade( micas de Éxtensao, de modo a possibilitar a interaçao com as
demandas sociais da populaçao, por meio de açoes institucionais integradas com as
atividades de ensino e pesquisa” (UNIVÉRSIDADÉ FÉDÉRAL DO RIO DÉ JANÉIRO, 2006,
p. 57), o outro objetivo que incluía a extensao de forma ativa era a “Flexibilizaçao dos
curricula de modo a tornar a extensao e a pesquisa partes organicamente integrantes da
formaçao do estudante e da pratica cotidiana de professores e pesquisadores”
(UNIVÉRSIDADÉ FÉDÉRAL DO RIO DÉ JANÉIRO, 2006, p. 56).
Ém ambos os casos, houve grandes avanços. A extensao passou a ter um sistema
proprio e criterios de registro. Iniciou-se um longo processo de discussao de
caracterizaçao, avaliaçao, acompanhamento e certificaçao. O movimento progressivo de
sua institucionalizaçao e incorporaçao nos currículos de graduaçao, iniciado em 2006 e
influenciado pela meta 23 do Plano Nacional de Éducaçao 2001-2010, demarcou o
caminho da extensao universitaria na formaçao integral do estudante. Ém 11 de outubro
de 2011, apos muita discussao entre os tradicionais extensionistas da UFRJ, foi criada a
Plenaria de Éxtensao da UFRJ, por meio da portaria nº 7.428. A Plenaria de extensao
constitui um primeiro passo para a ja recomendada criaçao de um Conselho Superior de
Éxtensao Universitaria na UFRJ e, como anteriormente referido, conclui seu trabalho de
proposiçao ao Conselho Universitario da criaçao, tao persistentemente buscada, desse
novo conselho superior.
Ao mesmo tempo, a existe( ncia da Plenaria de Éxtensao abriu para todas as
unidades a possibilidade de representaçao na formulaçao da política de extensao,
tornando-a mais aderente aos varios formatos e visoes coexistentes nas açoes de
extensao em toda a UFRJ. A avaliaçao coletiva dos gestores da extensao e de que essa
insta( ncia deve permanecer existindo como espaço articulador da gestao acade( mica da
extensao na UFRJ.
A institucionalizaçao da extensao ganhou possibilidades significativas com a
adesao ao sistema de gestao criado na UFMS e adotado pelo MÉC, o Sigproj. Com o
registro sistematico das açoes de extensao, passou-se a ter um instrumento importante
para a gestao da extensao: a sua caracterizaçao complexa de tamanho, tematica e
distribuiçao de recursos financeiros, administrativos e acade( micos na UFRJ. O uso do
sistema Sigproj pela UFRJ foi definido a partir de 2012, ano desde o qual existem dados
institucionais bem estruturados sobre a extensao na UFRJ.

Pode-se

observar,

no
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quadro 19 uma crescente adesao de estudantes as açoes de extensao, no a( mbito das
equipes executoras, sendo protagonistas de sua formaçao e atuantes na area social. É#
importante destacar que o numero de estudantes apontados no quadro 19 e
subestimado, em virtude de o registro obrigatorio dos estudantes ate 2017 se restringir
apenas aos estudantes bolsistas.
Da mesma forma, pode-se perceber uma ampliaçao do numero de professores
envolvidos nas açoes de extensao da UFRJ. Destaca-se o impacto da exigibilidade da
extensao na avaliaçao da progressao docente como uma importante açao estimuladora
do reconhecimento da atuaçao docente em extensao desde 2014, por meio da Resoluçao
nº 08/2014 do Conselho Universitario.
No a( mbito da participaçao de tecnicos-administrativos nas açoes de extensao,
percebemos ser necessario o reconhecimento da carga horaria dedicada a essas açoes na
progressao da carreira desses servidores e na sua carga horaria de trabalho, na medida
em que o crescimento do registro de sua participaçao nao tem se dado no mesmo ritmo
dos outros segmentos. Vale destacar que o acompanhamento das açoes de extensao nos
indica a presença regular dos TAÉs, o que nos aponta a necessidade do aumento do
registro de todas as açoes que efetivamente realizam e de que participam.
Quadro 19 - Numero de registros de extensionistas no Sigproj por categoria
Ano

Estudantes*

Docentes

Técnicos

Externos

Total

2012

49

43

35

4

131

2013

1099

708

258

101

2166

2014

2108

926

317

138

3489

2015

2314

1166

316

147

3943

2016

2854

1542

506

182

5084

2017

3003

1823

578

199

5603

*Ate 2017 apenas eram registrados os estudantes bolsistas.
Fonte: Sigproj– Élaboraçao: PR-5

Apesar disso, ainda ha muita incompreensao sobre a necessidade de registro das
açoes de extensao. A ause( ncia do registro implica que os custos relacionados as
atividades de extensao nao possam ser apresentados de forma organizada e sistematica,
tornando a informaçao sobre a extensao limitada e subestimada. Alem disso, o nao
registro gera a nao auditabilidade dos dados, o que tem impedido sistematicamente as
universidades de incluir seus gastos com extensao como fator de obtençao de recursos
na matriz Andifes. Nesse sentido, a ampliaçao do registro na extensao e elemento que
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tem sido fonte de longo trabalho de 2015 a 2018 especialmente porque as açoes de
extensao agora sao parte obrigatoria das grades curriculares dos cursos de graduaçao.

4.4 A extensão na UFRJ hoje
A extensao expandiu muito entre 2015 e 2018. Ha um crescente envolvimento
dos estudantes, dos docentes e dos tecnicos-administrativos no desenvolvimento das
açoes (ver quadro 19). A preparaçao das condiçoes para a exige( ncia da obrigatoriedade
da extensao nos curricula mobilizou toda a universidade. Vale destacar que as unidades
que nao possuem cursos de graduaçao sob sua responsabilidade te( m sido bem
importantes nesse processo e te( m contribuído para a criaçao de varios Requisitos
Curriculares Suplementares (RCS) de extensao, colocando seus docentes e tecnicos a
disposiçao da formaçao dos estudantes de graduaçao por meio de seus projetos de
extensao. Nesse papel te( m se destacado o Colegio de Aplicaçao, o Nutes, o Nides, o NeppDH e o Instituto de Biofísica.
A vitalidade da Plenaria de Éxtensao para integraçao acade( mica dos centros e
unidades tornou possível a formaçao progressiva de uma comissao experiente de
avaliadores ad hoc da extensao que se encontram periodicamente para compartilhar
concepçoes, produzir e modificar instrumentos de avaliaçao da extensao e aplica-los de
forma coletiva e consensual, a partir do debate democratico. O processo de
amadurecimento desses grupos nos permitiu descentralizar a coordenaçao da avaliaçao
da extensao com os coordenadores de extensao dos centros universitarios, abrindo
ainda mais o leque de debates e participantes sobre a avaliaçao e o acompanhamento
dos programas, projetos, cursos e eventos de extensao. Tudo isso so foi possível pela
adesao determinada dos extensionistas ao processo de registro e de trabalho coletivo.
Como ja anteriormente mencionado, tambem foi trabalho coletivo da Plenaria de
Éxtensao a construçao de criterios para elaboraçao do documento de refere( ncia para o
regimento do Conselho de Éxtensao Universitaria ao longo do ano de 2016. No ano de
2017, foi possível apresentar uma minuta e discutir cada um dos 61 artigos que
compuseram a versao final do Regimento do Conselho de Éxtensao Universitaria, que e
base do documento de Proposta de Alteraçao Éstatutaria, a ser encaminhado ao
Conselho Universitario em março de 2018.
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Apesar de a administraçao, o planejamento, o registro e a certificaçao da extensao
serem dimensoes fundamentais, mais importante e sua realizaçao e esta se encontra
desenvolvida a partir das unidades e dos centros universitarios, muito frequentemente
de forma integrada e regularmente de forma interdisciplinar e interprofissional.
Outra dimensao importante e a questao da territorialidade. Territorio implica
uma delimitaçao material ou imaterial. Ém 2017 a universidade deu um passo
importante para a efetivaçao de parcerias com essas comunidades vizinhas. A partir do
Conve( nio de Cooperaçao estabelecido entre a UFRJ e a Fiocruz, a Pro-Reitoria de
Éxtensao e o Museu da Vida firmaram uma parceria para a realizaçao da Semana
Nacional de Cie( ncia e Tecnologia nos territorios fronteiriços, no Complexo da Mare e na
Comunidade de Manguinhos. Participaram da elaboraçao, planejamento e execuçao
alguns movimentos sociais dos dois territorios, alguns ja com relaçoes estabelecidas, por
meio das açoes de extensao, como o Projeto Éscola de Musica de Manguinhos e o Projeto
Musicultura, ambos da Éscola de Musica, que desenvolve açoes na Mare ha mais de dez
anos, e o Programa coordenado pela Faculdade de Éducaçao de Alfabetizaçao de Adultos.

4.5 Distribuição da extensão por centros e unidades
Vale registrar que as açoes de extensao aqui citadas sao exemplos e assim devem
ser compreendidas, pois todas sao importantes. É# uma visao de amostragem, pois hoje,
com a política de extensao que vem sendo implementada, estamos com a extensao em
uma realidade mais fortalecida, comprovada pelo total de 3.139 açoes registradas ate
2017.
4.5.1 Centro de Ciências da Saúde (CCS)

O Centro de Cie( ncias da Saude (CCS) e o centro universitario que conta com o
maior numero de unidades acade( micas (25), possuindo quase o dobro de unidades que o
segundo maior centro se incluirmos os orgaos suplementares hospitalares (nove). Seja
por sua potencialidade em termos de tamanho, seja por sua historia de interaçao
interdisciplinar e interprofissional no seu campo de formaçao, o CCS e o maior ofertante
absoluto de açoes de extensao na UFRJ, com 1.111 açoes registradas ate 2017.
Suas açoes sao de varias naturezas e tendem a ser marcadas por uma dimensao
humanizadora e participativa no campo da saude, possuindo regularmente um carater

147

educativo e abertura suficiente para acolher o saber popular transformando suas
praticas e dando ao estudante a possibilidade de experimentar, na troca de saberes, o
protagonismo em sua formaçao. Os numeros no CCS sao significativos e continuam
crescendo.
Quadro 20 - Numero de açoes registradas por ano no CCS
CCS – Centro de Ciências da Saúde
Curso Evento Projeto Programa

Total

2012

0

5

77

4

86

2013

4

16

109

6

135

2014

18

22

125

7

172

2015

32

29

122

4

187

2016

44

29

184

5

262

2017

42

19

205

3

269

Total 140
120
822
29
Fonte: SIGProj - Élaboraçao PR5
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Grande parte das açoes e voltada para a difusao e a troca de saberes com a
educaçao basica, campo no qual se destacam o Projeto do Museu Itinerante da
Neurocie( ncia e os projetos de produçao de material para educaçao em saude do Nutes.
A Éscola de Éducaçao Física e Desporto e uma unidade que tem se destacado
bastante no reconhecimento progressivo do seu fazer extensionista da forma mais
variada. Possui projetos, programas e cursos nas areas tematicas de educaçao, cultura,
saude, direitos humanos e artes. Sao mais de 160 açoes registradas e em andamento nos
ultimos anos.
A Éscola de Énfermagem Ana Nery, que atua de forma interdisciplinar e possui
um grande currículo extensionista, registrou, nos ultimos cinco anos, 109 açoes de
extensao, enquanto o Instituto de Nutriçao Josue de Castro tem uma das maiores
inserçoes em projetos com a Mare dentro dos 95 registrados no mesmo período.
A Faculdade de Medicina e a unidade que possui, em termos absolutos, o maior
numero de registros, totalizando 171. Seu avanço recente (ultimos dois anos) no registro
da atuaçao na extensao e marcante e representou uma virada em sua tradiçao, no
entanto ainda e uma das unidades que possui o maior potencial nao mobilizado de
atuaçao na extensao.
No complexo hospitalar, o Instituto de Puericultura e Pediatria Martagao Gesteira
(IPPMG) desenvolve um projeto de extensao que tem enorme procura na comunidade
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estudantil da UFRJ. Pelo projeto Alunos Contadores de Historias ja passaram mais de 900
estudantes ao longo dos seus nove anos de atividades. A açao extensionista procura a
interaçao com as crianças internadas no Instituto por meio da contaçao de historias,
momentos de encantamento para as crianças internadas no IPPMG.
4.5.2 Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH)

Éxemplificamos algumas açoes que sao oferecidas pelas nove unidades que
compoem o Centro de Filosofia e Cie( ncias Humanas (CFCH), segundo centro em termos
de realizaçao absoluta de açoes de extensao e primeiro centro em termos proporcionais.

Quadro 21 - Numero de açoes registradas por ano no CFCH
CFCH – Centro de Filosofia e Cie( ncia Humanas
Curso
Évento
Projeto
Programa
2012
0
9
44
2
2013
4
12
69
7
2014
35
13
67
9
2015
34
19
66
9
2016
57
27
89
4
2017
49
23
89
1
Total geral
179
103
424
32
Fonte: Sigproj – Élaboraçao PR-5

Total
55
92
124
128
177
162
738

O Nucleo de Éstudos de Políticas Publicas e Direitos Humanos, orgao suplementar
estatutario do Centro de Filosofia e Cie( ncias Humanas, possui um programa de posgraduaçao que associa a pesquisa, o ensino e a extensao. A interface da extensao tem
ofertado cursos sobre territorios, controle, modelos de organizaçao no espaço urbano,
direitos humanos das pessoas trans e escravidao contempora( nea, por exemplo. O NeppDH tambem coordena os Centros de Refere( ncia de Atendimento a Mulher (CRM), na
Cidade Universitaria, e o Centro de Refere( ncia de Mulheres da Mare (CRMM), este com
atuaçao específica na Vila do Joao. Ambos os equipamentos contribuem com o
atendimento psicossocial e jurídico, as orientaçoes das desigualdades de ge( nero e o
empoderamento das mulheres em situaçao de viole( ncia domestica.
É# intensa a ativaçao da extensao promovida e disponibilizada pelo Colegio de
Aplicaçao, com cursos, eventos e projetos de todos os setores que compoem a sua
estrutura r. Dessa forma, a extensao esta presente na area de Artes, Éducaçao, Éducaçao
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Física, Matematica, Língua Portuguesa, entre outras, assim como em açoes para
produçao de material didatico.
A Faculdade de Éducaçao (FÉ) mantem, por 15 anos, o Programa de Éducaçao de
Jovens e Adultos, Formaçao Continuada e Desenvolvimento Sociocultural, junto a
abertura de cursos direcionados para a formaçao de novos alfabetizadores para jovens e
adultos. A FÉ, em seu papel fundamental, tambem faz extensao por meio de projetos e
cursos para professores da educaçao basica, educaçao continuada e pre-vestibular.
O Instituto de Psicologia (IP) possuiu em andamento 29 projetos, 20 cursos, tre( s
programas, promovendo tambem varios eventos para discussao. O Instituto criou o
Nucleo de Integraçao para Açoes da Cidadania (Niac), que desenvolve um programa,
estabelecido interunidades, com a Éscola de Serviço Social e a Faculdade Nacional de
Direito. O Nucleo atua nas areas da justiça, cidadania e direitos humanos para as pessoas
em vulnerabilidade social e em situaçao de risco. O IP exemplifica, tambem, a sua
extensao em cursos tematizados com a psicologia, ge( nero e sexualidade, psicologia social
comunitaria, psicologia e saude do trabalhador, psicologia e arte entre outros.
A Éscola de Serviço Social tem a sua extensao marcada por parcerias. Dessa
forma, construiu o Centro da Cidadania da Praia Vermelha com atuaçao conjunto com
movimentos sociais e dialogo com lideranças sindicais de 17 comunidades de baixa
renda do entorno do campus e trabalhadores gestores de políticas publicas. Somam-se
ainda as parcerias com a Fundaçao da Infa( ncia e Adolesce( ncia, a Defensoria do Éstado do
Rio de Janeiro e a Secretaria de Éstado de Administraçao Penitenciaria. O Centro da
Cidadania se articula com outras coordenaçoes de extensao da UFRJ, como o Nucleo
Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social (Nides-Soltec), e o Niac, ja citado. É, para
o fortalecimento do campo do Serviço Social, atua interinstitucionalmente com a Uerj, a
UFF e a Unirio.
4.5.3 Centro de Letras e Artes (CLA)

O Centro de Letras e Artes (CLA), com quatro unidades, e o menor centro dentro
os seis que estruturam a UFRJ, contudo seus numeros nao sao menores. A Éscola de
Belas Artes (ÉBA), a Éscola de Musica (ÉM), a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
(FAU) e a Faculdade de Letras (FL) te( m atuado na extensao universitaria de forma
bastante diversa. Ha algumas açoes que primam pela interdisciplinaridade e articulaçao
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com o saber popular, enquanto outras permanecem no campo da construçao de escola
para publicos nao universitarios. Alem disso tem uma relaçao bastante profícua com a
rede de escolas publicas de educaçao basica.
Quadro 22 - Numero de açoes registradas por ano no CLA
CLA – Centro de Letras e Artes
Curso

Evento

Projeto

Programa

Total

2012

0

4

18

0

22

2013

0

5

32

1

38

2014

13

13

26

2

54

2015

23

8

22

3

56

2016

31

8

37

2

78

2017

20

8

42

1

71

Total Geral

87

46

177

9

319

Fonte: Sigproj – Élaboraçao: PR-5

A Éscola de Musica de Manguinhos vem formando jovens musicos da comunidade
a partir de uma açao de extensao que disponibiliza em seu territorio o encontro da
juventude com a musicalidade e a arte de tocar determinados instrumentos. Como uma
versao da Éscola de Musica fora dos muros da universidade, a Éscola de Musica de
Manguinhos faz apresentaçoes culturais, compartilhando os laços que se estabelecem
com a sociedade civil e a academia.
A Éscola de Belas Artes apresenta o Projeto Pegada nas Éscolas do Laboratorio de
Design, Inovaçao e Sustentabilidade, que se relaciona com as comunidades do entorno
da Cidade Universitaria, no grande complexo da Mare, com unidades do Colegio Pedro II,
na cidade do Rio de Janeiro e em outros municípios do estado. O Pegada nas Éscolas,
uma açao transdisciplinar de educaçao nao formal na rede basica, tem dez anos de
existe( ncia, abrindo oficinas e dialogos com os professores, agentes da educaçao e
estudantes do 6º ao 9º ano. Vale registrar que a ÉBA, entre outras modalidades de açoes
de extensao, eventos e cursos, desenvolve um projeto de levantamento audiovisual
construído com grupos locais, no territorio de Madureira. O Projeto Preservando e
Construindo a Memoria do Jongo da Serrinha, com dezenas de participaçoes de

151

estudantes da graduaçao da Éscola e fora dela, foi reconhecido pelo extinto programa do
MÉC, de a( mbito nacional, o Programa de Éxtensao Universitaria (Proext).
A Faculdade de Letras abre, na area cultural, o projeto de extensao Universidade
das Quebradas, um espaço de dialogo e compartilhamento de criaçao e cursos de
formaçao entre varios sujeitos e segmentos da sociedade que trabalham com cultura,
como produtores, criadores, ativistas culturais e movimentos sociais. A Universidade das
Quebradas, com muitos anos de atividade, faz extensao articulando a academia e a
periferia.
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo dispoe de atividades de extensao nas
quais os estudantes interagem em varios territorios do estado, tais como o projeto de
Ocupaçao Solano Trindade em Duque de Caxias, exercido a partir de tecnologias sociais e
formas associativas de trabalho, articuladas com o Programa Autogestao Urbana, o
Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) e a Cooperativa Liga Urbana,
atuantes no Rio de Janeiro.
4.5.4 Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN)

O Centro de Cie( ncias Matematicas e da Natureza (CCMN) forma a extensao
universitaria dos estudantes da UFRJ a partir das açoes de laboratorios, como o Ladif, do
Instituto de Física, e do Museu de Geodiversidade, que recebem os estudantes dos
ensinos fundamental e medio.
Quadro 23 - Numero de açoes registradas por ano no CCMN
CCMN – Centro de Cie( ncias Matematicas e da Natureza
Curso
Évento
Projeto
Programa
Total
2012
0
1
26
0
27
2013
1
3
36
3
43
2014
3
1
36
3
43
2015
4
3
38
1
46
2016
8
7
51
1
67
2017
11
8
55
1
75
Total
27
23
242
9
301
Fonte: Sigproj – Élaboraçao PR-5

O Instituto de Geocie( ncias (Igeo), por sua area e campos de fundamento, exerce a
extensao com projetos de educaçao ambiental na Zona Oeste do município do Rio de
Janeiro e para a gestao de bacias hidrograficas na regiao serrana e troca de saberes
populares das comunidades caiçaras na reserva ecologica da Juatinga em Parati, no sul
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do Éstado. O Igeo mantem a Casa da Pedra, no Cariri, Ceara, trazendo o braço da
extensao para o ensino da educaçao ambiental e patrimonial a partir das manifestaçoes
tradicionais do sertao, com a musica, o artesanato popular e a literatura de cordel.
O Instituto de Matematica destaca-se com o consolidado Projeto Fundao, com
duas decadas de existe( ncia, contribuindo para a bibliografia do ensino da Matematica
nos ensinos fundamental e medio, a partir de uma escrita conjunta com os professores
universitarios da UFRJ e de outras IÉS e imprescindível contribuiçao dos professores da
rede de educaçao basica.
Pelas açoes de extensao promovidas pelo Nucleo de Computaçao Életro( nica (NCÉ)
ja passaram cursistas formados em Tecnologia Assistiva, multiplicadores de domínio de
sistemas para a educaçao inclusiva e de cursos de tecnologia e braile para professores.
O Observatorio do Valongo procura a sua refere( ncia científica em eventos
especiais para dispor a astronomia, astrofísica, cosmologia, historia da cie( ncia e mais
observaçoes diurnas e noturnas do ceu e seus ciclos. Com a sua refere( ncia geografica, o
Observatorio constroi atividades conjuntas que integram as tradiçoes locais, como a
identidade da capoeira de Angola, no Morro da Conceiçao, onde esta localizado.
4.5.5 Centro de Tecnologia (CT)

No Centro de Tecnologia (CT), encontram-se o complexo das engenharias na
Éscola Politecnica, a Éscola de Química, o Instituto de Macromoleculas, o Instituto
Alberto Luiz Coimbra de Pos-Graduaçao e Pesquisa de Éngenharia (a Coppe) e o Nucleo
Interdisciplinar de Desenvolvimento Social (Nides). É# o unico centro que possui uma
unidade que se funda por sua atuaçao de extensao – o Nides –, no entanto e necessario
que enfrente o desafio de produzir extensao de forma proporcional ao seu corpo
funcional. O centro tem muitas dificuldades de atuar em açoes extensionistas.
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Quadro 24 - Numero de açoes registradas por ano no CT
CT – Centro de Tecnologia
Curso

Évento

Projeto

Programa

Total

2012

0

0

5

1

6

2013

0

1

8

3

12

2014

5

1

7

7

20

2015

17

3

7

4

31

2016

16

3

18

5

42

2017

15

4

19

3

41

Total

53

12

64

23
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Fonte: Sigproj – Élaboraçao PR-5

O Nides e um orgao suplementar do CT que tem por base os princípios da
solidariedade e alteridade em respeito a diversidade cultural e ao meio ambiente. O
nucleo promove atividades em tecnologias participativas, em a( mbito local, regional e
nacional com comunidades escolares, movimentos sociais, grupos comunitarios, povos
tradicionais e entidades governamentais. O Nides e composto por programas e inclui o
Nucleo de Solidariedade Tecnica (Soltec) e o Laboratorio de Informatica para a Éducaçao
(Lipe).
O Projeto de Letramento de Jovens e Adultos da Coppe e uma extensao
significativa, de refere( ncia social importante para com o publico que forma. Com 17 anos
de sucesso, a Coordenaçao de Éxtensao da Coppe oferece os estagios basico,
intermediario e avançado de leitura e escrita para os trabalhadores terceirizados.
A Coppe apresenta um programa de extensao na Incubadora Tecnologica de
Cooperativas Populares (ITCP) voltado para a construçao do trabalho cooperativo e o
fortalecimento das atividades desenvolvidas por grupos sociais excluídos como, por
exemplo, na area de reciclagem de resíduos urbanos.
4.5.6 Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE)
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O Centro de Cie( ncias Jurídicas e Écono( micas (CCJÉ), que articula boa parte das
formaçoes em cie( ncias sociais aplicadas, tem o potencial de enfrentar o desafio da
extensao de forma mais orga( nica.
Quadro 25 - Numero de açoes registradas por ano no CCJÉ
CCJE – Centro de Ciência Jurídicas e Econômicas
Curso
Évento
Projeto
Programa
Total
2012
0
1
9
1
11
2013
1
1
15
2
19
2014
5
3
10
2
20
2015
5
1
10
2
18
2016
8
2
12
1
23
2017
7
3
15
1
26
Total
26
11
71
9
117
Fonte: Sigproj – Élaboraçao PR-5

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional atua no
monitoramento de políticas publicas, divulgaçao de informaçoes e intervençoes sociais.
Nesse sentido, mantem-se presente em pautas e frentes da extensao: nas questoes
econo( micas, sociais e culturais das populaçoes atingidas por barragens; no levantamento
dos moradores de territorios de comunidades para regularizaçao fundiaria, como a Vila
Residencial, assim como no direito e cidadania, trabalhando tambem com o Laboratorio
da Prostituiçao.
No CCJÉ, para as atividades de extensao, a Faculdade de Administraçao e Cie( ncias
Contabeis dispoe de atividades que tratam da escrita, do livro, da leitura e sua
popularizaçao, a partir, dos projetos de Bibliotecas Comunitarias nas comunidades do
Pavao-Pavaozinho, Cantagalo, Mare e Vila Residencial, em dialogo permanente com o
entendimento da comunidade do valor da escrita.
A Faculdade Nacional de Direito realiza atividades de extensao com a sociedade,
abrindo-se para o universo das mulheres. Sao cursos para a Formaçao de Promotoras
Legais Populares e projetos estabelecidos interunidades e a partir do Nucleo
Interdisciplinar de Açoes para a Cidadania, integrado com a FND, o Instituto de
Psicologia e a Éscola de Serviço Social. O Niac, atuando na area da justiça e dos direitos
humanos, atende as pessoas em vulnerabilidade e situaçoes de risco.
4.5.7 Campus Macaé
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O campus Macae nasce a partir de uma açao de extensao e pesquisa do Instituto
de Biologia, e por isso tem a marca da extensao em seu projeto político-pedagogico
original. É# um verdadeiro centro interdisciplinar que faz extensao na maior proporçao
de toda a universidade.
Quadro 26 - Numero de açoes registradas por ano no campus Macae
Campus Macae
Curso
Évento
Projeto
Programa
Total
2012
0
3
23
0
26
2013
0
8
37
2
47
2014
2
4
31
1
38
2015
1
8
24
1
34
2016
4
6
42
2
54
2017
8
8
52
2
70
Total
15
37
209
8
269
Fonte: Sigproj – Élaboraçao: PR-5

O evento de extensao Inverno com Cie( ncia: UFRJ e Sociedade Compartilhando
Saberes tem proporcionado relaçoes exitosas com o município de Macae. Na sua quarta
ediçao, o Inverno com Cie( ncia apresentou uma semana de atividades articuladas com
diferentes areas do campus universitario, com a Universidade Federal Fluminense, a
Secretaria de Éducaçao do município de Macae e os professores das escolas da rede.
Diversificado e aberto aos segmentos sociais da regiao, o evento efetiva a formaçao
integradora dos estudantes do campus com o aprendizado e a pesquisa nas areas de
Éducaçao, Éducaçao Alimentar, Éducaçao Ambiental e Saude.
4.5.8 Polo Xerém

O polo Xerem tem mantido o fluxo de ediçoes do Xerem de Portas Abertas. Mensal
ou de verao, o curso recebe estudantes das escolas locais e arredores da rede basica de
educaçao, para desenvolver atividades em seus laboratorios e salas de aula. Os
conteudos dos programas buscam a melhoria das condiçoes de ensino em cie( ncias e a
capacidade de autocrítica, promovendo a socializaçao dos jovens do 6º ao 9º ano,
compartilhada, dessa forma, no a( mbito da universidade.
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Quadro 27 - Numero de açoes registradas por ano no polo Xerem
Polo Xerém
Curso

Evento

Projeto

Programa

Total

2012

0

0

0

0

0

2013

0

2

3

0

5

2014

0

0

3

1

4

2015

0

1

3

1

5

2016

1

2

6

1

10

2017

1

2

8

1

12

Total

2

7

23

4

36

Fonte: Sigproj – Élaboraçao: PR-5

4.5.9 Fórum de Ciência e Cultura (FCC)

O Forum de Cie( ncia e Cultura, orgao presidido pelo reitor, e composto por
unidades que, entre outras responsabilidades institucionais, respondem por bibliotecas,
coleçoes e acervos da UFRJ. Nesse sentido, o Museu Nacional mantem uma atividade
permanente de formaçao de mediadores para a interaçao do publico com o seu
significativo e extenso patrimo( nio. Nessa direçao, podemos destacar o curso de extensao
Meninas com Cie( ncias, que, para alem de estimular a construçao do olhar científico a
partir do acervo geologico e paleontologico do museu, trata da apresentaçao,
reconhecimento e fortalecimento da presença da mulher na area das cie( ncias.
Quadro 28 - Numero de açoes registradas por ano no FCC

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

FCC – Fórum de Ciência e Cultura
Curso
Évento Projeto
Programa
0
1
9
0
1
2
15
1
7
2
14
1
6
0
13
0
5
1
6
0
4
3
5
0
23
9
62
2

Fonte: Sigproj – Élaboraçao: PR-5

Total
10
19
24
19
12
12
96
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4.6 Propostas em curso para a consolidação da extensão nos próximos dez
anos
Ém conformidade com o artigo 207 da Constituiçao Federal e com as mudanças
na organizaçao da integralizaçao curricular, a extensao por nos defendida mostra-se
redimensionada como fim publico, o que requer mudanças institucionais, como a criaçao
do Conselho de Éxtensao Universitaria, com as mesmas prerrogativas e hierarquia
organizacional que o Conselho de Énsino de Graduaçao (CÉG) e o Conselho de Énsino
para Graduados (CÉPG).
Uma prioridade e a integralizaçao das açoes de extensao nos currículos como
creditos em todos os cursos da UFRJ – no a( mbito da graduaçao e da pos-graduaçao.
Muito ja se avançou nessa direçao, com 164 cursos tendo modificado seus currículos,
restando ainda 68 currículos precisando de reforma.
Tambem no plano organizativo, sustentamos a necessidade de a UFRJ contribuir
para a melhoria do Sigproj, uma plataforma pouco amigavel, e ampliar a interaçao com o
Siga, verdadeiro Sistema Integrado de Gestao Acade( mica desenvolvido e utilizado pela
UFRJ. Assim, com o objetivo de organizar institucionalmente o conjunto de açoes de
extensao da UFRJ, para possibilitar maior clareza na apresentaçao institucional e
potencializar a utilizaçao dos recursos, as propostas usufruirao da estruturaçao por
meio dos programas articulados:
a) construindo Cidades Humanas e Saudaveis: Articulaçao Campo-Cidade;
b) cuidando da Vida: Metabolismo Natural e Metabolismo Social;
c) expressoes e Linguagens: Saberes em Movimento;
d) Transformaçao das Forças Produtivas Sociais;
e) Éducaçao Publica, Formaçao Permanente e Éducaçao Popular;
f) Internacionalismo, Identidades e Prazer;
g) Memoria Cultural, Social e da Terra.
Éssa organizaçao, que tambem permite a maior articulaçao com areas
estrategicas que definem as políticas publicas, e um movimento que ainda merece
desenvolvimento institucional, de tal maneira que amplie a interaçao sistematica da
universidade com as referidas políticas.
Por especificidade, cabe destacar a articulaçao com o Sistema U# nico de Saude,
notadamente, aperfeiçoando as interaçoes com os municípios e com o estado do Rio de
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Janeiro, para a formaçao permanente e continuada do pessoal da saude, nos conselhos
de saude, e, particularmente, a interaçao do Complexo Hospitalar com os municípios e a
rede estadual, bem como com as unidades federais de pesquisa (Fiocruz, Vital Brasil,
demais universidades publicas) e com os hospitais federais, a fim de fortalecer a
dimensao publica do SUS.
No mesmo prisma, sustentamos a necessidade da abertura de espaços para as
açoes de extensao que tratem dos graves problemas da area da saude, desde o problema
alimentar, agravado pelos agrotoxicos e pelo uso de transge( nicos sem o devido estudo
socioambiental, passando pela contaminaçao ambiental, a exemplo da situaçao da
Companhia Siderurgica do Atla( ntico.
Outra area a ser destacada e a educaçao basica, em especial por contemplar a
formaçao docente efetivada pela UFRJ. Nesse campo, destaca-se a necessidade de
desenvolver as açoes de extensao no contexto do Complexo de Formaçao de Professores,
com a finalidade de ampliar as que integram a formaçao dos estudantes no a( mbito da
extensao, mas tambem com contrapartida fundamental da UFRJ junto a rede basica no
que tange a formaçao continuada dos profissionais do sistema educativo.
O alcance dos problemas a serem priorizados na extensao demandara articulaçao
com universidades e centros publicos de pesquisa no Brasil, na America Latina (a
exemplo dos estudos sobre as conseque( ncias socioambientais do IIRSA-Cosiplan) e na
A# frica (em particular nos temas socioambientais, na agricultura, saude, educaçao), e com
instituiçoes dos demais países comprometidas com a produçao e socializaçao do
conhecimento em circulaçao nos espaços publicos e com as lutas sociais em prol do bemestar dos povos.
O orçamento destinado a extensao devera ser redimensionado, tanto pelos
conve( nios institucionais com o serviço publico como por trabalhos específicos que
envolvam a reformulaçao da Matriz Andifes de financiamento. O aporte de novos
recursos revela-se imprescindível para a ampliaçao das bolsas (graduaçao, posgraduaçao e pesquisa) e para a melhoria dos valores, atualmente drasticamente
reduzidos.
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5 POLÍTICA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
No a( mbito do ensino superior, internacionalizaçao refere-se as formas que cada
instituiçao ou sistema de ensino adota para conduzir seu relacionamento internacional
com os mais diversos atores estrangeiros, obedecendo a uma política institucionalmente
reconhecida como harmo( nica relativamente aos seus objetivos e valores.

5.1 Um breve histórico
O Conselho de Relaçoes Internacionais (CRI) da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, criado pela Portaria nº 13.870, de 21 de novembro de 2013, elaborou o Plano de
Desenvolvimento Institucional para a Internacionalizaçao (PDIi). Vale ressaltar que o
CRI foi reformulado pela Portaria do Reitor nº 7.985, publicada no Boletim da UFRJ em 8
de setembro de 2016.
O proposito do PDIi, que foi encaminhado formalmente ao reitor em 4 de março
de 2015, era apresentar um conjunto de metas consideradas essenciais para as relaçoes
internacionais da UFRJ no horizonte temporal 2015-2020, considerando-se as
características do universo acade( mico brasileiro e da universidade. Algumas das
proposiçoes do documento apresentado pela primeira formaçao do CRI serao
aproveitadas a luz da nova realidade e das ambiçoes de temporalidade do Plano de
Desenvolvimento Institucional da UFRJ 2017-2027.
As açoes de cooperaçao internacional na UFRJ sao bastante antigas e sempre
ocorreram de forma isolada, vinculadas as açoes individuais ou de grupos de pesquisa.
Ésse cenario começou a mudar em 1994, ano da criaçao do Setor de Conve( nios e
Relaçoes Internacionais (Scri) da UFRJ, reestruturado como Diretoria de Relaçoes
Internacionais (DRI) da UFRJ em 2016, o que tem permitido a universidade implementar
atividades internacionais de forma mais planejada e fortalecer sua representaçao no
Brasil e no exterior.
A partir de alguns exemplos bem-sucedidos dentro da UFRJ, no segundo semestre
de 2013 o Scri começou a incentivar as unidades acade( micas a elegerem ao menos um
representante para assuntos internacionais, que seria o elo com a estrutura central de
relaçoes internacionais na Reitoria. Dessa forma nascia a Rede de Gestores de Relaçoes
Internacionais da UFRJ, que faz reunioes semestrais desde 2013.
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Outro avanço importante na conduçao das relaçoes internacionais da instituiçao
foi a criaçao do Conselho de Relaçoes Internacionais (CRI) pela Portaria nº 13.870, de 21
de novembro de 2013, reformulado pela Portaria nº 7.985, de 8 de setembro de 2016.
A reflexao e a normatizaçao sobre as relaçoes internacionais acade( micas no
a( mbito da UFRJ sao recentes. Vale citar que a proposta de Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) da UFRJ (2006) ressalta entre as missoes da universidade a de
“contribuir para a solidariedade nacional e internacional” e destaca, no a( mbito da
instituiçao, a meta de “estabelecer uma extensa rede de cooperaçao com a comunidade
científica internacional, que lhe permita dominar o saber contempora( neo e atender as
exige( ncias da sociedade, nos planos da cie( ncia, da tecnologia e da cultura, com vistas a
promoçao do desenvolvimento nacional”.
O referido documento tambem lembra que o “respeito aos padroes internacionais
de produçao, acumulaçao e disseminaçao do saber” e a “consolidaçao da autonomia
universitaria, entendida como direito ao autogoverno, democraticamente exercido por
seu corpo social, sem imposiçoes externas de qualquer natureza (publicas ou privadas,
nacionais ou internacionais), no que se refere a sua organizaçao interna, a constituiçao e
funcionamento de seus orgaos colegiados, a sua política de ensino, pesquisa e extensao e
ao modo de escolha de seus dirigentes” estao entre os “princípios basicos da instituiçao
universitaria”.
Alem disso, o Plano Diretor de 2009 (p. 7) considera em seu texto a:
… ampliaçao do interca( mbio e da cooperaçao tecnico-científica e
acade( mica em a( mbito nacional e internacional, com vistas a difusao da
produçao científica, tecnologica, cultural e artística da UFRJ e a
afirmaçao do carater universalista da atividade universitaria.

O documento associa a implementaçao efetiva de uma “política de mobilidade
acade( mica nacional e internacional” (UNIVÉRSIDADÉ FÉDÉRAL DO RIO DÉ JANÉIRO,
2011, p. 32) a existe( ncia de condiçoes de alojamento no campus.
Porem, se recuarmos aos documentos basilares da UFRJ, como o seu Éstatuto,
aprenderemos que seu artigo 8º declara que a universidade atendera “ao fortalecimento
da unidade nacional e da solidariedade internacional” e tera em vista “a comunidade
universitaria, a comunidade nacional e a comunidade internacional” (UNIVÉRSIDADÉ
FÉDÉRAL DO RIO DÉ JANÉIRO, 2011).
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5.2 Do diagnóstico
No que tange a mobilidade acade( mica, a adesao da UFRJ ao programa Cie( ncia sem
Fronteiras (CsF) em 2011 representou um aumento jamais visto da saída de estudantes
da UFRJ para os países participantes, compreendendo o total de 2.997 mobilidades para
o exterior, sendo 2.364 de estudantes de graduaçao. A despeito das críticas ao programa,
principalmente por ter sido excludente em relaçao as cie( ncias humanas e sociais em
geral e nao ter permitido que as instituiçoes brasileiras participantes tivessem qualquer
protagonismo nas açoes, o resultado demonstra que a mobilidade internacional e um
anseio dos estudantes de graduaçao da UFRJ, que sao maioria em nossos campi. Éles ja
perceberam a importa( ncia da formaçao internacional e, cada vez mais, pedem a
instituiçao, de um modo geral, e a DRI/UFRJ, mais especificamente, que lhes concedam
informaçoes sobre oportunidades de estudo no exterior. É# fato que a procura por
interca( mbio passou a fazer parte das reivindicaçoes dos estudantes desde a sua entrada
na UFRJ e hoje interfere positivamente na atratividade da instituiçao.
Um dos traços mais visíveis e importantes da cooperaçao internacional e a
mobilidade de pessoas. Tratando da mobilidade acade( mica da UFRJ de forma geral,
infelizmente, e impossível medir com razoavel precisao o fluxo de estudantes que
entram e saem todos os semestres, principalmente os de pos-graduaçao. As pessoas que
se enquadram na nomenclatura generica de “pesquisador”, qualificativo que tem sido na
pratica empregado para estudantes de mestrado a professores-pesquisadores seniores,
fazem parte de um significativo fluxo de pessoas cuja dimensao nao e mensuravel pelos
mecanismos de registro atualmente existentes. Éssa movimentaçao de pessoas, sem
duvida, enriquece os nossos espaços de conhecimento, mas e igualmente inegavel que
ela nao pode continuar existindo da maneira atual. É# fundamental a compreensao de que
precisamos prestar contas a sociedade de como utilizamos os espaços e os recursos das
UFRJ, o que nao pode ser feito no caso da mobilidade acade( mica nao registrada ou
simplesmente informal.
Ém termos de parcerias internacionais, o grafico a seguir demonstra que a Éuropa
(exceto o Reino Unido) e o continente em que se concentra a maioria das parcerias
institucionalmente estabelecidas pela UFRJ, ou seja, aquelas que geraram algum tipo de
acordo ou protocolo de intençoes bi- ou multilateral.
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Gráfico 56 - Parcerias institucionais UFRJ (2012)

Fonte: www.dri.ufrj.br

O numero de acordos com instituiçoes da Éuropa nao causa espanto. Os acordos
de dupla diplomaçao e renovaçao automatica de diplomas, alem da maior parte das
cotutelas (dupla diplomaçao na pos-graduaçao), tambem estao concentrados na Éuropa.
Ainda a título de exemplo, de 2008 a 2018, a UFRJ participou de 11 consorcios de
mobilidade do programa Érasmus Mundus (Janelas de Cooperaçao Éxterna e Açao 2) e,
ate o momento, integra dois projetos Érasmus Plus de mobilidade e dois de capacitaçao
(Açao-chave 2), alem de podermos contar alguns casos bem-sucedidos de participaçao
nos programas FP7 e Horizonte 2020.
Émbora muitos pesquisadores tenham apontado países como Éstados Unidos e
Reino Unido entre os que abrigam as instituiçoes de seus parceiros – como revelou
recente formulario veiculado pela DRI –, as parcerias efetivamente institucionais, isto e,
que ultrapassam o contato individual entre pesquisadores, raramente se concretizam
com instituiçoes desses países. Éssas relaçoes acade( micas, da maior importa( ncia para a
UFRJ, nao devem ser negligenciadas, senao e mister encontrar meios de formaliza-las.
Para darmos esse passo e ainda ampliarmos o numero de acordos em geral da UFRJ, e
necessario atualizarmos as regras para assinatura de acordos internacionais, tornandoas mais claras e condizentes com as demandas atuais.
Tambem cabe citar a participaçao da universidade em diversas redes e
associaçoes nacionais e internacionais de cooperaçao. Algumas delas sao: Age( ncia
Universitaria da Francofonia (AUF), Associaçao das Universidades dos Países de Língua
Portuguesa (AULP), Associaçao Columbus, Associaçao de Universidades Grupo
Montevideu (AUGM), Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), Associaçao
Brasileira de Éducaçao Internacional (Faubai) e Rede de Assessorias Internacionais de
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Instituiçoes de Énsino Superior do Éstado do Rio de Janeiro (Reari-RJ). Apesar dos
notaveis resultados oriundos de nossa atuaçao na AUGM, Faubai e Reari-RJ, o
aproveitamento das possibilidades das demais associaçoes citadas esta tristemente
abaixo do desejavel, o que decorre da escassez de recursos humanos e financeiros, que
termina por combalir a capacidade de a DRI planejar e executar o seu planejamento de
atividades anuais.
Pelo exposto anteriormente, esta claro que alguns dos problemas mais graves da
UFRJ no campo da cooperaçao internacional sao o baixo grau de institucionalidade das
iniciativas, as dificuldades enfrentadas para que essa mesma institucionalidade seja
alcançada e a impossibilidade de um correto planejamento das açoes por parte da DRI.
Diante da falta de uma descentralizaçao coordenada, iniciativas individuais se proliferam
e permanecem, muitas delas, na informalidade, o que poe em risco as pessoas envolvidas
e impede que a instituiçao fortaleça sua imagem internacional e apresente dados
confiaveis sobre sua atuaçao.

5.3 Da política de relações internacionais da UFRJ
No a( mbito do ensino superior, internacionalizaçao refere-se as formas que cada
instituiçao ou sistema de ensino adota para conduzir seu relacionamento internacional
com os mais diversos atores estrangeiros, obedecendo a uma política institucionalmente
reconhecida como harmo( nica relativamente aos seus objetivos e valores.
Segundo Jane Knight e Hans de Wit (apud STALLIVIÉRI, 2017, p. 28), dois
renomados pesquisadores, globalizaçao abarca “o fluxo de tecnologia, economia,
conhecimento, pessoas, valores, ideias atraves das fronteiras. A globalizaçao afeta cada
país de modo diferente devido a historia, tradiçoes, cultura e prioridades da naçao”. A
rigor, tal concepçao e marcada por simplificaçoes, como o nao reconhecimento da
ause( ncia de horizontalidade (e reciprocidade) desses fluxos e relaçoes. Éntretanto, os
dois pesquisadores chamam atençao para o fato de que a mundializaçao e a
internacionalizaçao se encontram na realidade cotidiana das instituiçoes de ensino e
pesquisa. Se a mundializaçao nos afeta como cidadaos e pesquisadores, e preciso
encontrar formas de responder a ela. Justamente a internacionalizaçao e uma dessas
formas. Como muito bem aponta Stallivieri (2017, p. 27), pesquisadora brasileira do
tema, “a forma de resposta encontrada pelas instituiçoes de ensino superior ao
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feno( meno da globalizaçao foi sua propria internacionalizaçao”. É, por isso, o
conhecimento das relaçoes internacionais, de suas assimetrias e potencialidades e
indispensavel para uma universidade que possui inegavel protagonismo do fazer
historico.
A proposta de PDI 2006 corretamente defendia a “consolidaçao da autonomia
universitaria, entendida como direito ao autogoverno, democraticamente exercido por
seu corpo social, sem imposiçoes externas de qualquer natureza (publicas ou privadas,
nacionais ou internacionais) [...]”. O alerta para o perigo da imposiçao externa demanda
abertura e dialogo críticos, nao fechamento. É# justamente pelo relacionamento
internacional que a UFRJ pode efetivamente se posicionar quanto as ameaças e
oportunidades advindas de fora.
Portanto, mundializaçao e internacionalizaçao nao sao sino( nimos nem permeiam
a vida acade( mica da mesma forma: aquela e imposta e aposta na nossa deriva para nos
dominar; esta e uma escolha consciente que nos permite marcar posiçoes eticas e
movimentar o leme de acordo com nossos propositos, trabalhando por uma
internacionalizaçao inclusiva, institucional, coordenada e estrategica.
No mundo contempora( neo, inexiste universidade capaz de colocar-se no topo da
pira( mide do conhecimento e da inovaçao sem o fortalecimento de sua dimensao
internacional. Os grandes temas que afetam a humanidade sao coletivos e devem,
portanto, ser tratados coletivamente.
Por exemplo, a questao da inclusao, que e central para a educaçao superior
brasileira, nao esta fora do horizonte da internacionalizaçao da UFRJ. Énquanto reitor da
Universidade da Integraçao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Paulo Speller
(LIMA; CONTÉL, 2011, p. 7) salientou que, “país de desenvolvimento tardio, o Brasil nao
escapa as suas conseque( ncias, com marcas acentuadas no campo da educaçao”. Uma
dessas conseque( ncias e certo elitismo ainda presente, sobretudo no campo da educaçao
superior. Ém poucas areas esse traço e tao flagrante quanto no campo da cooperaçao
internacional. Por isso, e preciso salientar a relaçao entre democratizaçao do acesso a
educaçao superior e a cooperaçao acade( mica internacional.
Énquanto as universidades nao executarem projetos de relaçoes internacionais
verdadeiramente institucionais e inclusivos, aquele que reune as condiçoes financeiras e
estruturais para aproveitar as oportunidades criadas pelo processo de ampliaçao das
relaçoes internacionais da universidade, sobretudo da mobilidade acade( mica no nível da
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graduaçao, continuara a formar a maior parte do grupo de beneficiados. Para escapar a
esse e outros problemas, e imprescindível que a UFRJ tenha uma postura propositiva, e
nao apenas responda a editais cujas premissas podem ate mesmo contrariar os alicerces
de sua identidade institucional.
É# preciso, portanto, estabelecer uma política de relaçoes internacionais que tenha
como base o papel das universidades na construçao de sociedades igualitarias e
sustentaveis em todas as suas dimensoes; a formaçao de profissionais calcada na
interculturalidade; a incorporaçao das açoes oriundas do relacionamento internacional
da UFRJ como parte essencial, e nao acessoria, da vida acade( mica; a conscie( ncia do papel
das oportunidades de carater internacional para a inclusao social.

5.4 Das propostas
5.4.1 Dimensão administrativa

Assim como cada unidade tem uma insta( ncia responsavel pelo ensino de
graduaçao, pos-graduaçao e extensao e essencial a implantaçao de uma insta( ncia de
relaçoes internacionais. Com uma descentralizaçao coordenada, passara a ser
responsabilidade de cada unidade acade( mica cuidar para que suas estruturas de
relaçoes internacionais ajam em consona( ncia com a política de relaçoes internacionais
da UFRJ, observem as recomendaçoes da DRI e do CRI, sigam as resoluçoes dos
Conselhos Superiores e mantenham a interlocuçao com a DRI. O atendimento inicial
podera ser realizado na unidade acade( mica do estudante, tecnico ou docente, o que
evitara que a DRI absorva praticamente toda a demanda existente por informaçoes
basicas sobre mobilidade e assinatura de acordos. No caso das unidades nao situadas na
Cidade Universitaria, principalmente as localizadas fora da cidade do Rio de Janeiro, o
prejuízo resultante da falta de informaçoes sobre cooperaçao internacional e ainda
maior, sobretudo para os estudantes.
Na esfera administrativa, e ainda necessario contemplar a questao dos acordos
internacionais. A criaçao de um sistema integrado ao Siga que permita a interaçao entre
os acordos e as mobilidades internacionais, alem de registrar todas as mobilidades
internacionais da UFRJ, representara uma medida importante na direçao da
institucionalidade e do conhecimento das reais dimensoes das relaçoes internacionais
da universidade. Porem, tal sistema somente surtira os efeitos desejados se as normas
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internas para a assinatura de acordos internacionais forem atualizadas e simplificadas.
Portanto, sao propostos:
a) a criaçao de uma Coordenaçao de Relaçoes Internacionais em cada
unidade acade( mica da UFRJ;
b) o lançamento do Sistema Integrado de Gestao de Mobilidade e Acordos
Internacionais (Sigmais);
c) a revisao das normas internas para assinatura de acordos internacionais.
5.4.2 Dimensão acadêmica

No cenario atual, as relaçoes internacionais das IÉS, em seus multiplos aspectos,
devem ser compreendidas como indispensaveis para a formaçao dos estudantes e
capacitaçao de docentes, tecnicos e administradores. A mobilidade acade( mica
internacional, por exemplo, permite o aperfeiçoamento do conhecimento tecnicocientífico, amplia vive( ncias acade( micas e contribui para a valorizaçao da cidadania, da
etica e do respeito a diversidade. No que respeita a mobilidade, e necessario amplia-la e
aperfeiçoar seus mecanismos.
Para tanto, sao recomendados:
a) a criaçao de regras e mecanismos mais transparentes para o
reconhecimento de creditos obrigatorios ou eletivos cursados no exterior;
b) a criaçao, por meio de resoluçoes do CÉG e CPÉG, de mecanismos de
flexibilizaçao curricular capazes de substituir a logica da equivale( ncia pela
da complementaridade e valorizar o conteudo curricular em detrimento
da carga horaria;
c) a normatizaçao da dupla diplomaçao no nível da graduaçao por meio de
resoluçao do CÉG;
d) a normatizaçao da mobilidade internacional por meio de nova resoluçao
do CÉG;
e) o desenvolvimento, nas unidades acade( micas, de mecanismos de
acompanhamento

das

atividades

acade( micas

desenvolvidas

pelos

estudantes de mobilidade da UFRJ, para orienta-los desde a candidatura a
vaga de mobilidade ate o seu retorno ao país;
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f) a implementaçao, nas unidades acade( micas, de um serviço de acolhimento
e acompanhamento dos estudantes internacionais desde a candidatura a
vaga de mobilidade na UFRJ ate o seu retorno ao país de origem;
g) o aperfeiçoamento dos mecanismos de revalidaçao de diplomas para
torna-los mais eficientes e transparentes;
h) o desenvolvimento de formas de registro de estudantes, pesquisadores e
tecnicos para alem do registro de estudantes de graduaçao no Siga.
Com relaçao a pesquisa:
a) a ampliaçao da participaçao em redes internacionais de pesquisa, com
liderança na sua proposiçao e conduçao;
b) a criaçao na DRI de uma seçao de prospecçao de projetos internacionais;
c) a formulaçao de estrategias proprias de cooperaçao internacional
independentes de açoes propostas pelo governo federal, orgaos de
fomento e orgaos estrangeiros em geral.
Com relaçao a extensao:
a) o aprofundamento do alcance internacional das açoes de extensao da
UFRJ,

notadamente

nos

grandes

projetos

e

temas

de

alcance

supranacional, como mudanças climaticas, recursos hídricos, educaçao,
saude, entre outros.
5.4.3 Fomento e formação

É# preciso fomentar iniciativas de cooperaçao internacional de seu corpo docente,
discente e tecnico. Éste ultimo, sobretudo, deve receber a formaçao adequada para lidar
com as demandas que surgem diariamente. A UFRJ precisa de um programa proprio de
apoio financeiro a mobilidade internacional discente, assim como de meios de
financiamento para que docentes e tecnicos possam planejar açoes acade( micas voltadas
a cooperaçao internacional. Ém razao disso, sao propostos:
a) para o quadro tecnico-administrativo:
-

o lançamento de edital para treinamento e aperfeiçoamento em gestao das
relaçoes internacionais no exterior, criando as condiçoes para que os
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membros do corpo tecnico-administrativo que atuem diretamente na DRI
e nas coordenaçoes de Relaçoes Internacionais das unidades possam
capacitar-se no exterior.
b) para os estudantes:
-

o lançamento de programa regular de mobilidade da UFRJ com bolsa,
criando as condiçoes para que, a partir de 2027, a cada ano, o numero de
estudantes de graduaçao correspondente a pelo menos 15% do numero de
formandos passe por alguma experie( ncia acade( mica no exterior com
fomento da UFRJ;

-

a oferta de bolsas de monitoria para que alunos de graduaçao possam
atuar na DRI/UFRJ e nas coordenaçoes de Relaçoes Internacionais das
unidades acade( micas.

c) para o quadro docente:
-

o lançamento de edital para apoio ao estabelecimento de novas parcerias
internacionais ou a outras açoes em prol do aumento da cooperaçao
internacional da UFRJ.

Sao propostas ainda:
-

a garantia de orçamento para as relaçoes internacionais de 1% do
orçamento de custeio da UFRJ ate 2027;

-

a implementaçao de açoes de sensibilizaçao diversas, tais como a
organizaçao, anualmente, da Semana Internacional na UFRJ e de debates
sobre o tema, de modo a atingir e envolver todo o corpo social.

5.4.4 Formação linguística

A formaçao linguística sempre figurou entre as preocupaçoes das universidades,
dado que o conhecimento de diferentes idiomas amplia o acesso a recursos
bibliograficos

e

a

possibilidade

de

dialogo

internacional,

possibilitando

o

aprimoramento do saber acade( mico e a expansao do repertorio cultural. Uma das
primeiras provide( ncias da IÉS que pretende se internacionalizar e a adoçao de políticas
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linguísticas que tenham por objetivo tornar o multilinguismo-multiculturalismo uma
realidade tangível em seus campi.
O ensino do portugue( s como língua estrangeira (PLÉ) colabora para a construçao
dessa realidade multilíngue-multicultural ao apresentar traços linguístico-culturais
brasileiros para estudantes e docentes estrangeiros em mobilidade na UFRJ. Alem de
representar um atalho facilitador para que as trocas interculturais façam cada vez mais
parte do cotidiano universitario, o incentivo ao ensino-aprendizagem das mais diversas
línguas estrangeiras pode significar, ainda, um dos caminhos para promover a
“internacionalizaçao em casa”, ampliando radicalmente o numero de envolvidos nessa
experie( ncia. O conceito significa fomentar um conjunto de atividades que viabilizem a
mobilidade e as trocas acade( micas em duas vias e proporcionem a integraçao e a
convive( ncia de diferentes culturas e visoes de mundo no ambiente UFRJ. Considerando,
pois, crucial a formaçao linguística dos quadros docente, discente e tecnico da UFRJ, sao
propostas:
a) a oferta regular de cursos intensivos gratuitos de PLÉ, em nível de
extensao, antes do início de cada semestre letivo para estudantes
internacionais;
b) a ampliaçao da oferta regular de disciplinas de PLÉ, em nível de graduaçao
e pos-graduaçao, para estudantes internacionais;
c) a ampliaçao de estrategias vinculadas a Faculdade de Letras para permitir
a oferta de formaçao linguística em diversos idiomas aos corpos docente,
discente e tecnico-administrativo voltada para açoes de cooperaçao
internacional.
5.4.5 Da infraestrutura para a mobilidade

Como propostas de curto e medio prazo para solucionar os problemas atuais de
moradia para estudantes, pesquisadores e tecnicos internacionais, sao propostos:
a) o cadastro de famílias interessadas em receber alunos internacionais;
b) a assinatura de acordos com albergues e hoteis;
c) a elaboraçao de açoes integradas com a Éscola de Serviço Social da UFRJ
para avaliar as condiçoes de acomodaçao oferecidas pelas famílias e
albergues;
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d) o trabalho com estudantes que participarao dos programas de mobilidade
internacional ou que ja o fizeram.
A recepçao do estudante internacional e outro ponto que merece atençao. Uma
boa recepçao inicial, que inclua serviços essenciais na acolhida do estudante, pode
reduzir consideravelmente a tensao do seu processo de adaptaçao e permitir sua
imediata dedicaçao aos estudos. Como propostas de curto e medio prazo para melhorar
o serviço de acolhimento, sao recomendados:
a) a licitaçao para seleçao de empresa seguradora que ofereça seguro-saude
em algumas modalidades basicas e seguro de responsabilidade civil;
b) a oferta de recepçao do estudante, tecnico, pesquisador ou docente
internacional, incluindo serviços essenciais;
c) a publicaçao online das ementas em línguas estrangeiras;
d) o lançamento do Sigmais (ver 5.4.1).
5.4.6 Visibilidade e reputação

A reputaçao de uma universidade e fator primordial de atratividade de recursos
humanos e materiais. É# verdade que ela se constroi ao longo de anos essencialmente
sobre o desempenho acade( mico de seus quadros. Nao obstante, sao imprescindíveis
estrategias de comunicaçao que deem visibilidade ao trabalho desenvolvido na UFRJ. É#
imperativo trabalhar para fortalecer a imagem da UFRJ no exterior. Dessa forma, sao
propostas:
a) a criaçao de estrategias profissionais de comunicaçao com vistas ao
fortalecimento da imagem da UFRJ no exterior;
b) a elaboraçao de material com conteudo institucional atualizado e em
diversas línguas;
c) a criaçao de versoes do site da UFRJ em línguas estrangeiras com conteudo
adequado aos usuarios do exterior;
d) a ampliaçao da participaçao da DRI/UFRJ nas principais confere( ncias
sobre educaçao internacional em todo o mundo;
e) a criaçao de uma rede de ex-alunos que mantenham o vínculo com a UFRJ
e trabalhem pela sua imagem onde quer que estejam.
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6 POLÍTICAS ESTUDANTIS
A criaçao da Pro-Reitoria de Políticas Éstudantis (PR-7) tem como objetivo a
estruturaçao de uma efetiva política estudantil que requer o reconhecimento
institucional da releva( ncia dessa tematica na estrutura organizacional da universidade. A
existe( ncia da nova Pro-Reitoria dimensiona a importa( ncia da assiste( ncia estudantil e da
vida estudantil no governo da universidade.
Compromisso de campanha da gestao da Reitoria 2015-2019 e uma demanda
historica do movimento estudantil, a PR-7 foi estruturada a partir da Superintende( ncia
Geral de Políticas Éstudantis (Superest). Ém meados de 2015, foi iniciada uma serie de
mudanças na Superintende( ncia, fortalecendo a sua equipe de profissionais, visando a
criaçao da PR-7, processo concluído em março de 2018. Com a criaçao, diversos aspectos
necessitam de atençao e discussao, como dimensionamento de pessoal, adequaçao da
estrutura física, recursos orçamentarios, criaçao de espaços de debate e deliberaçao,
dentre outros.
Concomitantemente, uma real política estudantil precisa ser estabelecida ao
deparar-se com questoes como o Programa de Auxílio ao Éstudante, política de moradia,
transporte, alimentaçao, saude, esporte, cultura, acompanhamento pedagogico etc.
Atualmente, o que se apresenta como política estudantil sao, na verdade, açoes isoladas,
com pouca ou nenhuma integraçao e com rarefeita linha norteadora. A elevaçao das
políticas estudantis a estrutura superior da universidade exigira açoes integradas,
diretrizes e metas objetivas e forte integraçao com as demais Pro-Reitorias. Nada disso
bastara se a participaçao dos estudantes nao for sistematica, efetiva e vivamente ativa.
Com o ince( ndio, em outubro de 2016, no edifício Jorge Machado Moreira, a equipe
da entao Superest foi provisoriamente alocada em diversos espaços da Cidade
Universitaria. Reunificar todos os servidores e imperativo. Ha ainda de se considerar a
mudança de alcance da Pro-Reitoria, em comparaçao a Superintende( ncia, uma vez que
esse novo setor e responsavel por políticas voltadas para todo o corpo discente. Com
uma equipe de trabalho de menos de 40 tecnicos-administrativos, tem-se uma relaçao
servidor/estudante de 1/1.600, aproximadamente.
Criar fluxos e rotinas e estabelecer normas nos colegiados superiores sao
medidas necessarias para dar sentido de unidade a equipe da nova Pro-Reitoria e
potencializar suas açoes e respostas.
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Éstabelecer um setor de atendimento a estudantes, com funçao de porta de
entrada (via de acesso as políticas estudantis) e fundamental para que a relaçao entre os
discentes e a instituiçao se de( de maneira mais clara e orientada, evitando desgaste
desnecessario para estudantes que buscam informaçao qualificada.
Ademais, faz-se necessario o desenvolvimento de um sistema que registre e
centralize informaçoes referentes a todo o corpo estudantil da UFRJ e fundamente a
implementaçao de novas açoes e adequaçao das existentes.
Nao menos importante e fortalecer a equipe de servidores lotados no campus
Macae e o estabelecimento de um polo da PR-7 no futuro campus Duque de Caxias, a fim
de atender in loco as demandas específicas dessas unidades avançadas.
Um problema estrutural – que ultrapassa o a( mbito da UFRJ – e o orçamento
exíguo do Programa Nacional de Assiste( ncia Éstudantil (Pnaes). Originalmente, o
programa adotou uma política avançada de assiste( ncia estudantil, infelizmente nunca
efetivada em termos orçamentarios. Éntretanto, nos ultimos tre( s anos os recursos te( m
sido decrescentes justamente quando a assiste( ncia estudantil se faz mais necessaria, em
virtude da mudança do perfil social dos estudantes da UFRJ e das demais universidades,
conforme apontado pelas pesquisas do Fonaprace. De fato, o Pnaes preve( dotaçao
orçamentaria específica para açoes referentes as dez areas preconizadas pelo Decreto nº
7.234/2010: moradia estudantil, alimentaçao, transporte, atençao a saude, inclusao
digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagogico e acesso, participaçao e aprendizagem
de estudantes com deficie( ncia, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades e superdotaçao. A evoluçao de repasses orçamentarios do Ministerio da
Éducaçao para essas açoes na UFRJ, de 2010 a 2018, esta demonstrada no quadro 29.
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Quadro 29 - Orçamento, contingenciamento e gastos Pnaes –UFRJ (2010-2018)
ANO

DOTAÇÃO
INICIAL

CONTINGENCIAMENTO

DOTAÇÃO FINAL

BOLSAS ANO

BOLSAS ANO
ANTERIOR

OUTRAS
DESPESAS*

2010

R$ 14.905.793,00

R$ 0,00

R$ 14.905.793,00

R$ 13.674.704,00

R$ 1.231.089,00

R$ 0,00

2011

R$ 17.690.265,00

R$ 0,00

R$ 17.690.265,00

R$ 17.690.265,00

R$ 0,00

R$ 0,00

2012

R$ 38.605.552,00

R$ 2.910.944,73

R$ 35.694.607,27

R$ 34.745.306,81

R$ 65.000,00

R$ 884.300,46

2013

R$ 40.404.335,00

R$ 1.321,63

R$ 40.403.013,37

R$ 30.295.267,93

R$ 5.000,00

R$ 10.102.745,44

2014

R$ 43.020.245,00

R$ 5.041.552,00

R$ 37.978.693,00

R$ 37.832.282,59

R$ 0,00

R$ 146.410,41

2015

R$ 45.721.879,00

R$ 6.099.661,92

R$ 39.622.217,08

R$ 34.536.709,00

R$ 1.995.034,36

R$ 3.090.473,72

2016**

R$ 50.204.575,00

R$ 6.057.388,15

R$ 44.147.186,85

R$ 40.054.920,49

R$ 392.415,22

R$ 3.699.851,14

2017

R$ 48.933.698,00

R$ 0,00

R$ 48.933.698,00

R$ 46.157.344,54

R$ 2.592.939,89

R$ 183.413,57

R$ 0,00

R$ 300.000,00

2018*** R$ 49.909.035,00

R$ 49.909.035,00

Fonte: PR-7 e PR-3, execuçao Pnaes UFRJ/ano
*Referentes a reforma na Reside( ncia Éstudantil e edital de apoio a eventos
**Dotaçao inicial refere-se a dotaçao inicial mais suplementaçao recebida no ano de exercício
***Previsao LOA

Ésse quadro exibe uma realidade em que, premida pelas demandas, a
universidade prioriza a bolsificaçao das açoes. Do total de quase 280 milhoes de reais
repassados efetivamente a UFRJ entre 2010-2018, 93,52% dos recursos foram
destinados ao pagamento de bolsas a estudantes, deixando apenas 6,48%, um pouco
mais de R$ 18.107.194,74 para outras açoes, dentre elas a reforma do bloco A da
Reside( ncia Éstudantil, que ocorreu entre os anos de 2013 e 2016. Destacam-se, ainda, os
valores contingenciados pelo governo federal entre os anos de 2012 a 2016, somando
mais de R$ 20.110.868,43 ou 6,72% da previsao orçamentaria, nao repassados a UFRJ,
principalmente na rubrica de investimento.
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Gráfico 57 - Évoluçao dos recursos Pnaes UFRJ (2011-2018) (com valores constantes,
tomados a partir da dotaçao final por ano)

Fonte: PR-7/PR-3

Ha de se ressaltar, ainda, a evoluçao dos valores destinados a UFRJ pelo MÉC. O
grafico 48 ilustra essa progressao, com destaque para os anos de 2012, momento em que
ha crescimento significativo nos valores repassados, a partir de quando se estabelece um
congelamento nos valores repassados, e 2015, momento em que ha forte reduçao dos
repasses e se estabelece novo congelamento dos recursos destinados a UFRJ.
Ao se observarem os numeros consolidados da assiste( ncia estudantil de 2017,
nota-se que a UFRJ empenhou quase 90 milhoes de reais nesse conjunto de açoes e que
bolsas consumiram mais de 50 milhoes de reais desse total, atingindo cerca de 10 mil
estudantes.
Açoes como o transporte intracampus e intercampi e o Restaurante Universitario
consumiram aproximadamente 40 milhoes de reais e atendem um publico
substancialmente maior. Por dia, o sistema de transporte da UFRJ atinge entre 3.500 e 4
mil estudantes, enquanto o Sistema Integrado de Alimentaçao fornece aproximadamente
6 mil refeiçoes diarias.

Tabela 1. Grupos de despesas do Pnaes 2016 e 2017
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AÇÃO

DESCRIÇÃO

COMPETÊNCIA

VALOR EXECUTADO

Pnaes

Bolsas

2016

R$ 2.592.939,89

Pnaes

Bolsas

2017

R$ 46.244.280,54

Pnaes

Éventos

2017

R$ 183.413,57

Orçamento UFRJ

Bolsas

2017

R$ 1.378.582,46

TOTAL 2017

R$ 50.399.216,46

Fontes: PR-7 e PR-3

Um olhar atento para a tabela 1 e para o quadro 30 apresentados a seguir
demonstra que a UFRJ aporta, anualmente, quase metade dos recursos totais destinados
a assiste( ncia estudantil. Ém 2017, mais de 45% do montante do orçamento para essas
políticas saiu do orçamento proprio da UFRJ. Ao contrario do que sugerem alguns, os
recursos específicos do Pnaes na UFRJ nao dariam conta de pagar bolsas e manter outras
políticas como as citadas anteriormente. Ha de se considerarem ainda outras açoes que
contribuem para a permane( ncia de estudantes que contam com aporte financeiro da
universidade, como o Programa de Bolsas para Projetos de Desenvolvimento
Institucional (PBPDI), que suporta atividades como as de esporte e apoio psicologico e
ampliam consideravelmente o alcance das políticas estudantis da UFRJ.
Quadro 30 - Custos assiste( ncia estudantil 2017 (recursos UFRJ)
CONTRATOS
MÉ̀S
ANO
Reside( ncia Éstudantil
R$ 142.507,32
R$ 1.710.087,88
Restaurante Universitario
R$1.842.352,68
R$ 23.308.232,11
Transporte
R$ 1.213.611,05
R$ 14.563.332,63
TOTAL
R$ 3.298.471,05
R$ 39.581.652,62
Fontes: PR-7 e PR-3

6.1 Autogoverno e governo compartilhado nas políticas estudantis
O autogoverno da instituiçao universitaria exige que o estabelecimento de açoes
seja precedido de previa discussao com grande participaçao da comunidade acade( mica.
Ém termos de políticas estudantis, e fundamental um espaço em que haja ampla
participaçao discente, em que diferentes representaçoes dos diferentes matizes estejam
representados.
A criaçao do Forum Permanente de Políticas Éstudantis atende a essa demanda,
em especial por apontar uma composiçao paritaria, em que discentes, docentes e
tecnicos-administrativos estao igualmente representados e poderao discutir, avaliar e
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propor encaminhamentos para as políticas estudantis. Contudo, um espaço consultivo,
como o Forum, nao da conta das inumeras demandas e especificidades suscitadas pela
complexidade do tema. Por isso, e muito importante uma articulaçao fina e sistematica
com os demais colegiados. É# preciso superar as discrepa( ncias de decisoes ad hoc, muitas
vezes tomadas a partir de informaçoes incompletas. O processo de institucionalizaçao
das políticas exigira aperfeiçoamento do processo decisorio sobre temas estudantis e,
nesse sentido, o Forum Permanente tera uma importa( ncia estrategica. As questoes
específicas da Política Éstudantil devem ser tratadas com a devida profundidade, tempo
e escopo.

6.2 Bolsas estudantis e a importância de políticas universais
Um tema central a ser observado pelo Forum Permanente de Políticas Éstudantis
e o Programa de Auxílio ao Éstudante (PAÉ), que se resume, hoje, a um programa de
bolsas insustentavel e pautado na monetizaçao da assiste( ncia. Pautar a Política
Éstudantil e romper com a logica da bolsificaçao e apontar no sentido de açoes que nao
estejam obrigatoriamente atreladas a dinheiro. Suporte pedagogico, atençao a saude,
transporte, moradia, alimentaçao, cultura, esporte, lazer nao precisam, nem devem, estar
atrelados a bolsas para acontecer e alcançar grande parte do alunado. Ésse programa ja
se encontra em fase de discussao e readequaçao por parte da equipe da PR-7, com
intuito de minimamente garantir sua exequibilidade financeira para o ano de 2018 e
aperfeiçoar, com novos marcos, a sua política de assiste( ncia estudantil. Dentre os
encaminhamentos ja definidos, a descontinuidade da Bolsa Acesso e Permane( ncia, do
Auxílio Émergencial e dos Auxílios Alimentaçao Émergencial Macae e Xerem sao açoes
centrais desse processo.
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Gráfico 58 - Maior quantitativo de bolsa mensal por modalidade

Fonte: PR-7

A Bolsa Acesso e Permane( ncia (BAP), instituída pelo Consuni em 2012,
representa um grande problema no PAÉ, por se constituir como uma açao atrelada ao
processo de acesso de estudantes a universidade, possuir vige( ncia limitada aos dois
primeiros semestres letivos e consumir cerca de 30% do recurso/ano Pnaes destinado a
UFRJ. A questao com o acesso se deve a complexidade do processo de avaliaçao de
estudantes, que consome consideravel tempo e demanda grande força de trabalho,
fazendo com que a inclusao do(a) estudante na folha de pagamento da bolsa ocorra
somente de tre( s a quatro meses apos sua entrada na UFRJ. A vige( ncia dessa bolsa aponta
um desconhecimento do entendimento de permane( ncia estudantil, ao desconsiderar o
tempo medio necessario a conclusao de cursos de graduaçao e ignorar as dificuldades a
que estao submetidos(as) os(as) estudantes cotistas ao ingressarem na universidade.
Resumidamente, a BAP nao atende ao acesso nem a permane( ncia. Diferentemente de
outras bolsas, a BAP e um auxílio compulsorio oferecido a todos(as) os(as) ingressantes
nas modalidades de renda da açao afirmativa, ou seja, estudantes com perfil
socioecono( mico de ate 1,5 salario mínimo per capita. O acesso as demais bolsas acontece
por meio de editais específicos e possui linha de corte consideravelmente mais baixa, em
torno de 0,3 salario mínimo per capita, o que causava grandes distorçoes entre essas
açoes, em decorre( ncia da grande procura e das limitaçoes orçamentarias. Dessa forma,
estudantes beneficiarios(as) da BAP, ao longo do primeiro ano de graduaçao, em sua
maioria, nao tem acesso a bolsas assistenciais nos anos posteriores, gerando inumeros
problemas de retençao e evasao.
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Ao se analisar o total de estudantes ingressantes por meio de açao afirmativa,
nota-se um crescimento desse perfil. Tem-se notado, nos ultimos anos, tambem, um
crescimento do numero de estudantes com perfil Pnaes, ou seja, um salario mínimo e
meio per capita, que tem atingido a educaçao publica, independentemente de cotas.
Quadro 31 - Total de ingressantes por modalidade/ano (% sobre o total/ano)
Ano
Renda
Escolar
Ampla
Total
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
Total
período

1.886

1

9.929

15,96%

0,01%

84,03%

2.617

0

8.119

24,38%

0,00%

75,62%

1.443

1.342

8.037

13,33%

12,40%

74,27%

2.236

2.219

5.852

21,69%

21,53%

56,78%

2.292

2.237

6.268

21,23%

20,72%

58,05%

2.306

2.232

6.491

20,91%

20,24%

58,85%

2.403

2.309

6.924

20,65%

19,84%

59,50%

15.183

10.340

51.620

19,68%

13,40%

66,91%

11.816

10.736

10.822

10.307

10.797

11.029

11.636

77.143

Fonte: PR-7

As bolsas do PAÉ, Bolsa Auxílio, Benefício Moradia Émergencial e Auxílio
Manutençao nao dao conta de uma serie de demandas objetivas de estudantes, por
exemplo, alimentaçao e transporte. O valor complementar dessas tre( s modalidades de
bolsas alocado para transporte nao da cobertura ao custo real do deslocamento de
estudantes, especialmente nos casos de passagens intermunicipais e de trajetos que
demandem mais de uma conduçao. Dentre os valores ofertados, as questoes da
alimentaçao, bem como outros aspectos relacionados a assiste( ncia estudantil, nunca
foram objetivamente dimensionadas ou previstas. Outro ponto a ser considerado e o
atendimento dessas bolsas em relaçao ao numero de postulantes, hoje, na casa de 10%.
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Tal dado indica a necessidade de se repensarem e projetarem açoes de maior alcance, de
maneira a expandir e democratizar a assiste( ncia estudantil.
Gráfico 59 - Valor medio e crescimento das bolsas pagas pela UFRJ

Fonte: PR-7

Ém relaçao ao repasse da assiste( ncia estudantil, e preciso acrescentar, ainda, os
auxílios emergenciais, criados para atender a demandas urgentes que necessitam de
respostas para alem de bolsas. O ince( ndio ocorrido no bloco B da Reside( ncia deixou
desalojados, apos registro e avaliaçao da Reitoria, 222 estudantes que necessitavam de
alguma resposta da UFRJ. Para tanto, foi criado o Auxílio Émergencial, no valor de R$
1.050,00, para auxiliar no custeio de moradias para esses(as) estudantes. Todavia, a
resposta a ser dada pela universidade e a reforma da estrutura atingida pelo fogo, de
maneira a viabilizar o retorno dessas pessoas. Associada a essa açao, existe uma
demanda crescente por moradia estudantil na UFRJ, por conta do aumento do numero
de estudantes originarios de outros estados e municípios, o que indica uma necessidade
de construçao de novas estruturas de reside( ncia para discentes.

6.3 Assegurar o direito à alimentação
Uma luta historica do movimento estudantil e pela construçao de restaurantes
universitarios (RUs) nos diversos campi da UFRJ. O estrangulamento orçamentario a que
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as universidades ve( m sendo submetidas nos ultimos anos e os obstaculos contratuais
atrasaram a construçao dos bandejoes da Praia Vermelha, de Macae e de Duque de
Caxias. No campus da Praia Vermelha foi possível incluir a distribuiçao de alimentos,
assim como nas unidades do Centro. Com o intuito de amenizar essa dificuldade, foram
criados dois auxílios emergenciais de alimentaçao, um para Macae e outro para Xerem,
com vige( ncia ate a construçao dos RUs desses campi. A Reitoria segue empenhada na
construçao dos restaurantes, visto que sao fundamentais a permane( ncia dos estudantes
provenientes de famílias de menor poder aquisitivo.
O Restaurante Universitario Central e o ponto de produçao do Sistema Integrado
de Alimentaçao e produz, hoje, cerca de 10 mil refeiçoes/dia, numero 150% superior ao
projetado pelo Plano Diretor 2020, de forma a atender nao somente o campus Fundao,
mas tambem as unidades isoladas do Centro, no Instituto de Filosofia e Cie( ncias Sociais
(Ifcs), e o campus Praia Vermelha, em area cedida pelo Instituto de Neurologia Deolindo
Couto (INDC), em pontos de distribuiçao provisorios.

6.4 Desafio da moradia em contexto de privação orçamentária
Permanecer na universidade e um grande desafio para um publico cada vez maior
que vislumbra a oportunidade de seguir seus estudos em nível superior. Com o Énem e o
Sisu, a partir de 2011, o acesso a UFRJ e possível para estudantes de todo o Brasil,
aumentando a pressao pelo estabelecimento de uma política de moradia que de( conta
desse crescimento. As 252 vagas de moradia oferecidas atualmente pela UFRJ atendem
menos de 0,5% de um corpo discente que conta com cerca de 30% de estudantes
originarios de outros estados da federaçao, o que denota uma urgente necessidade de
abertura de novas vagas de moradia.
O Plano Diretor 2020 apresenta projetos para a construçao de novas unidades
habitacionais mistas, com previsao de vagas para estudantes e servidores. Éntretanto, os
sucessivos cortes orçamentarios na pasta da Éducaçao inviabilizaram a consecuçao
desses projetos que ampliariam para cerca de 9 mil o numero de estudantes residentes.
Nessa perspectiva de limitaçao financeira, a UFRJ buscou mecanismos para
viabilizar uma expansao factível, com a construçao de uma estrutura modular em area
proxima ao Centro de Cie( ncias da Matematica e da Natureza (CCMN), acrescentando 162
vagas as existentes. Outra medida adotada foi a proposiçao de novas estruturas
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modulares a serem instaladas perto da atual reside( ncia, visando, primeiramente, alocar,
de início, estudantes desalojados pelo ince( ndio ocorrido no bloco B (enquanto a reforma
desse bloco nao for concluída), bem como ampliar em mais de 300 o numero de
estudantes contemplados. Soma-se a tais iniciativas a reforma do bloco incendiado em
agosto de 2017, o que reabrira 252 quartos, totalizando ao final das obras quase 1.200
vagas para estudantes residentes. Apos dois anos de dialogo com a Prefeitura Municipal
de Macae, sera possível oferecer uma reside( ncia estudantil nesse município, num total
estimado de 74 vagas, por meio de aluguel, pela prefeitura, de um hotel desativado,
contrato efetivado em março de 2018. Mesmo com a ampliaçao nao sera possível atender
a demanda historica por vagas. Dessa forma, novos projetos que visem aumentar o
numero de reside( ncias seguem como pauta urgente para os proximos anos. Oferecer
cerca de 2 mil vagas em 2020 e compromisso fundamental na perspectiva de se manter o
movimento de ampliaçao e fortalecimento de políticas de permane( ncia estudantil na
UFRJ.
Quadro 32 - Projeçao de vagas de moradia estudantil
Ano
2016
2017
2018
2019
2020
Vagas

504

252*

1000

1252

2020

*Reduçao decorrente do ince( ndio no bloco B

A ampliaçao das moradias e uma medida que tera de vir geminada com a
definiçao de novos criterios para a ocupaçao institucional desses espaços, para que nao
se repitam erros anteriores. Normatizar o espaço e fazer cumprir essas normas e
fundamental para que um local de habitaçao saudavel e produtivo se estabeleça,
especialmente quando se pensa que a reside( ncia estudantil deve atender publicos como
estrangeiros, refugiados e estudantes maes e pais, que demandam atençao específica.
Garantir mecanismos de segurança para a “casa”, como os moradores carinhosamente a
chamam, tambem e aspecto central de uma política de moradia, assegurando que quem
acesse o espaço seja identificado e possua relaçao com os residentes, que seu entorno
possua infraestrutura basica de suporte e lazer. Como medida complementar a
construçao dos modulos proximos a atual reside( ncia, estabelecer o perímetro do
condomínio habitacional da UFRJ no entorno do Largo Wanda de Oliveira, ainda em
2018, e uma açao que aumentara a segurança e viabilizara a oferta de atividades
diversas aos moradores.
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6.5 Saúde estudantil
Um dos temas mais sensíveis das políticas estudantis e a saude dos estudantes, ja
que ha um crescimento nos registros de adoecimento nos ultimos anos. Diante dessa
realidade, diversas unidades ve( m desenvolvendo atividades de atençao e assiste( ncia a
saude dos estudantes de forma a atender a crescente demanda, mas ainda de maneira
desarticulada e nao regulamentada. Nesse sentido, a PR-7 esta operando para formalizar
os acordos ja estabelecidos com o Instituto de Ginecologia (IG), que da suporte as
estudantes com a Maternidade Éscola (MÉ) – que atende as estudantes gestantes e maes
–, e com o Instituto de Atençao a Saude Sao Francisco de Assis (Hesfa) e a Faculdade de
Odontologia (FO), que atendem diversas demandas do corpo discente, de forma que
essas unidades se estabeleçam como uma efetiva rede de atendimento a estudantes e
que se possa amplia-la com a participaçao de outras unidades do Complexo Hospitalar
da UFRJ, em especial o Hospital Universitario Clementino Fraga Filho (HUCFF), unidade
de refere( ncia em diversos serviços.
Outra questao que requer grande atençao e a saude mental. Éla vem sendo
tratada no Grupo de Trabalho (GT) de Atençao a Saude Mental do Éstudante da UFRJ,
formalizado em 7 de novembro de 2017 e composto por 13 unidades e insta( ncias da
universidade. O GT tem apontado que, alem do atendimento, faz-se necessaria uma forte
açao nos campos da promoçao e prevençao. Com o intuito de agir nessas duas frentes, o
Instituto de Psicologia, atraves da Divisao de Psicologia Aplicada (DPA/IP), e o Instituto
de Psiquiatria da Universidade do Brasil (Ipub), em articulaçao com a Superest/PR-7,
ve( m desenvolvendo, a partir das discussoes do GT, um modelo de acolhimento a
estudantes que visa modificar a perspectiva da atençao a saude mental, numa logica que
foge a da “medicamentalizaçao” e da hospitalizaçao. Ésse modelo propoe uma
abordagem multidisciplinar em grupos de estudantes que teriam suas questoes ouvidas
e encaminhadas a esferas que nao necessariamente estao relacionadas a internaçao ou
prescriçao de remedios, conforme a expectativa de muitos. Nao se pretende criar
espaços ambulatoriais ou de consultorios, estabelecendo concorre( ncia com a estrutura
ja existente nas unidades hospitalares, mas espaços de acolhimento organizados por
campus universitario, de modo que o acesso de estudantes seja facilitado. Assim,
pretende-se diminuir a necessidade de atendimentos, dando encaminhamentos mais
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adequados a realidade das pessoas envolvidas e, consequentemente, despressurizando
as unidades de atendimento.
Ao se falar da saude, e primordial que se pense, antes da assiste( ncia, na prevençao
e promoçao, de modo que nao se repita uma logica de saude enquanto apenas ause( ncia
de doenças. Promover atividades que diminuam o sofrimento psíquico e circunsta( ncias
propiciadoras de adoecimento e fundamental. No ambiente universitario, um dos
grandes motivos de adoecimento e o pouco tempo disponível entre as aulas, provas,
trabalhos e estudos para a pratica de atividades físicas e de lazer, em geral. Ém uma
universidade como a UFRJ, que possui diversos equipamentos culturais e esportivos,
dinamiza-los e a açao que pode reduzir significativamente a necessidade de
atendimentos medicos, relacionados a saude física ou mental.
Açoes em curso para aproximar a assiste( ncia estudantil do Forum de Cie( ncia e
Cultura (FCC) – e seus espaços e museus na oferta de atividades culturais voltadas para o
corpo discente – sao tarefas que demanda algum tempo de planejamento e poucos
custos para a universidade. Nesse mesmo escopo, o trabalho integrado com a PR-5 e com
os grupos de representaçao institucional pode criar possibilidades de interaçao entre os
membros do corpo social. O Programa de Ésporte Participaçao, que oferece atividades
esportivas a pouco mais de 200 estudantes regularmente matriculados, e campo de
possível expansao por meio da diversificaçao das atividades oferecidas e saindo da logica
da "esportivizaçao", ampliando a pratica para o conceito de atividade física nao limitada
ao esporte.
Outro grande gerador de tensoes, ansiedade e sofrimento e o rendimento
acade( mico. Aumentar a oferta de atividades de suporte e acompanhamento acade( mico,
tais como oficinas e disciplinas eletivas de apoio, e medida que certamente reduzira a
necessidade de atendimentos relacionados a saude mental de estudantes. Por isso, cabe
trabalhar junto a PR-1 no fortalecimento das Comissoes de Orientaçao e
Acompanhamento Acade( mico (COAAs), em seu papel preventivo, oferecendo cursos e
oficinas de capacitaçao para seus membros, materiais de orientaçao basica a estudantes
e sensibilizaçao a docentes e servidores de Secretarias Acade( micas. Éncontra-se em fase
de implementaçao o Programa de Éstagio Acade( mico da Assiste( ncia Éstudantil UFRJ, que
se propoe a oferecer estagios multidisciplinares nas diversas areas de atuaçao da PR-7,
como Éducaçao Física, Dança, Serviço Social, Pedagogia, Psicologia, entre outras. O
intuito do programa e oferecer atividades de iniciaçao profissional no a( mbito da UFRJ,
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tornando possível a ampliaçao do numero de açoes e o alcance das existentes, buscando
ainda uma supervisao mais proxima e efetiva, bem como a diminuiçao da retençao
acade( mica relacionada ao estagio curricular obrigatorio.
A partir do que foi apresentado, pode-se identificar que a UFRJ, mesmo que tenha
sido uma das universidades pioneiras no investimento em açoes de assiste( ncia
estudantil, ainda possui uma serie de desafios a enfrentar e atividades a implantar. Uma
vez que todo o quadro de propostas descritas por este documento seja implementado, e
possível que a Universidade Federal do Rio de Janeiro volte a figurar como protagonista
no tocante a Políticas Éstudantis, garantindo permane( ncia com qualidade para grande
parte de seu corpo discente.
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7 POLÍTICAS DE PESSOAL E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO
UNIVERSITÁRIO
A Pro-Reitoria de Pessoal (PR-4) tem como atividade central a formulaçao de
políticas e a organizaçao do trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a
finalidade de garantir o pleno funcionamento da instituiçao de acordo com sua funçao
publica, assegurando as melhores condiçoes possíveis de trabalho a todos os servidores
docentes e tecnico-administrativos. As políticas de pessoal te( m como eixo norteador a
realizaçao das atividades de ensino nos diferentes níveis, de pesquisa e de extensao,
valorizando a criatividade do trabalho e fortalecendo a universidade crítica, auto( noma e
a serviço dos melhores anseios da sociedade brasileira.
Alem das atividades destacadas, a UFRJ oferece uma serie de direitos a sociedade,
principalmente nas areas da saude. Sendo assim, entendemos que, no que tange a
organizaçao do trabalho, todos os servidores devem zelar pelo acesso universal e publico
aos direitos sociais realizados por nossa universidade.
Um dos principais problemas da UFRJ e das demais universidades federais diz
respeito a atraçao e fixaçao de bons quadros docentes e tecnico-administrativos. As
carreiras existentes sao pouco atraentes, em particular a dos tecnicos-administrativos,
por possuírem entraves em seu processo de progressao, nao valorizarem
adequadamente a formaçao e remunerarem, em muitas areas, abaixo dos valores
recomendados pelos respectivos conselhos profissionais. O atual projeto de Reforma da
Previde( ncia, provisoriamente suspenso (março de 2018), a rigor e uma verdadeira
contrarreforma ao estabelecer alteraçao significativa nas regras do direito a
aposentadoria, acarretando graves prejuízos aos servidores. A simples possibilidade
dessa (contra)reforma esta levando ao acentuado aumento de solicitaçoes de
aposentadoria.
A aposentadoria de grande numero de servidores tem como conseque( ncia a
perda de conhecimento em areas estrategicas, linhas de pesquisa e no funcionamento da
universidade, rotinas de trabalho, organizaçao dos processos etc. É, nao menos
importante, a historia/memoria da universidade tambem perde.
A contrarreforma do Éstado brasileiro nos governos Fernando Henrique Cardoso
gerou, entre outras coisas, a nao realizaçao de concursos para universidade, com a
extinçao de cargos e implementaçao radical das terceirizaçoes. A inexiste( ncia de
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concursos publicos para diversas atividades ao longo da decada de 1990 representa a
ause( ncia de uma geraçao intermediaria de servidores, especialmente de tecnicosadministrativos. Hoje temos um distanciamento entre a geraçao admitida ate finais dos
anos 1980 e a que ingressou a partir dos anos 2000. Somam-se a isso os 1.426 tecnicos
que ocupam cargos que estao extintos e, com a aposentadoria, deixarao uma enorme
lacuna, pois cada uma dessas aposentadorias leva a perda de pessoal, sem possibilidade
de reposiçao. A grande maioria desses tecnicos esta dentro das faixas de aposentadoria
para o proximo período.
As condiçoes de trabalho de docentes e Tecnicos-Administrativos em Éducaçao
(TAÉs), alem de muito desiguais, comprometem muitas vezes o fazer universitario e a
possibilidade de o trabalhador se identificar com seu local de trabalho. No caso dos
tecnicos-administrativos, o pessoal que ingressou na universidade a partir dos anos
2000 possui um perfil em grande parte distinto de seus colegas que ingressaram
anteriormente, pelos seguintes motivos centrais:
As novas leis da carreira de TAÉs, ao incorporarem o Incentivo a Qualificaçao,
promoveram o estímulo a ampliaçao da educaçao formal.
A retomada de concursos, a partir dos anos 2000, trouxe uma geraçao com maior
nível de educaçao formal e que pretende assumir cargos publicos por meio de concurso
como forma privilegiada de inserçao no mundo do trabalho.

7.1 A ampliação dos cargos de nível superior
As unidades possuem especificidades. As características do ensino, da pesquisa e
da extensao variam de acordo com as areas de conhecimento. Ademais, a UFRJ conta
com um importante Complexo Hospitalar. Éxistem particularidades que nao podem ser
desconsideradas nos laboratorios, cada vez mais sofisticados em termos tecnologicos,
assim como nas operaçoes cotidianas da universidade. Muitos cargos possuem regulaçao
propria. Toda essa enorme diversidade de situaçoes exige o estabelecimento de
protocolos e normas internas – elaboradas a partir do saber produzido pela experie( ncia
do trabalho – que podem evitar a perda de informaçao, a repetiçao de trabalho, o
trabalho desnecessario e a lentidao na execuçao das tarefas.
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Considerando essas variaveis, a PR-4 adota um conjunto de açoes a fim de
melhorar a eficie( ncia, a eficacia e as condiçoes do trabalho, alem da melhor definiçao do
dimensionamento de pessoal para os proximos anos.

7.2 Proposições em curso
7.2.1 Planejamento de pessoal

a) Desenvolvimento de um programa de redimensionamento e alocaçao e
movimentaçao do pessoal tecnico-administrativo, posto que do ano de
2015 a julho de 2017 foram empossados 860 tecnicos-administrativos e
307 docentes. Ém relaçao ao pessoal temporario, foram feitas 1.369
contrataçoes em diversas modalidades. Ésses numeros colocam em relevo
o quantitativo de vaca( ncias ocorridas nos ultimos anos, evidenciam a
extrema necessidade de realizaçao de concurso publico como forma
regular de contrataçao para a universidade publica.
b) Mapeamento de perfis e compete( ncias do pessoal tecnico-administrativo,
com cadastramento do interesse do trabalhador em novas atividades,
dentro das atribuiçoes dos respectivos cargos, para futuras realocaçoes.
Manter atualizados os perfis do pessoal conjugados ao dimensionamento
para distribuiçao de vagas, mirando o melhor funcionamento das
atividades universitarias.
c) Construçao de criterios e para( metros publicos a serem debatidos com as
estruturas medias a fim de estabelecer as prioridades para distribuiçao e
alocaçao de pessoal tecnico-administrativo. O desenvolvimento dessa
política objetiva criar um espaço publico que realize diagnosticos e
criterios para a distribuiçao de pessoal tecnico-administrativo a
semelhança da Cotav.
d) Aperfeiçoamento da política de transpare( ncia, com a publicaçao
permanente das vagas docentes, de tecnicos, mapa das funçoes
gratificadas e quadro de refere( ncia de servidores tecnico-administrativos.
e) Aperfeiçoamento da organizaçao do trabalho e redesenho das rotinas
visando a racionalizaçao dos processos de trabalho.
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f) Élaboraçao e publicizaçao dos manuais sobre rotinas na area de pessoal,
com publicaçao a partir de 2018.
7.2.2 Formação e valorização da carreira

a) valorizaçao da carreira e da formaçao do pessoal tecnico-administrativo pela
adequaçao das formaçoes profissional e acade( mica. Como resultado da luta
historica dos Tecnicos-Administrativos em Éducaçao, a Lei nº 11.091/2005 –
Carreira dos Cargos Tecnico-administrativos em Éducaçao – incorporou na
estrutura da carreira a classificaçao dos cargos em classes, superando a
diretriz de que a educaçao formal teria de ser o unico criterio de
hierarquizaçao. O enquadramento atual leva em consideraçao a estrutura do
plano de cargos (suas classes e seus níveis), o nível de capacitaçao, o plano de
desenvolvimento, o ambiente organizacional e as atribuiçoes gerais;
b) consolidaçao e ampliaçao do Programa de Qualificaçao Institucional (PQI), em
conjunto com a PR-2 e PR-3. Ha demanda de pessoal tecnico, e tambem
docente, ao acesso das vagas aos programas de pos-graduaçao. Hoje o PQI
conta com cerca de 1/3 de adesao do conjunto dos programas de posgraduaçao da universidade, havendo potencial de ampliaçao no curto prazo,
dentro das diversas areas acade( micas da UFRJ;
c) mapeamento e aperfeiçoamento das açoes de capacitaçao e educaçao
continuada, com a incorporaçao das atividades desenvolvidas pelas diversas
unidades da UFRJ;
d) elaboraçao de políticas indutivas de capacitaçao que incorporem desde temas
tecnicos ate político-administrativos, para alem dos cursos previstos pelo
Édital de Capacitaçao da PR-4;
e) construçao da especializaçao em Políticas Publicas, em conjunto com o Ippur,
tendo como publico os tecnicos-administrativos da UFRJ. A especializaçao ja
esta em fase de avaliaçao pelos colegiados da universidade e se propoe a
realizar uma formaçao tecnico-científica crítica, questionando o gerencialismo
e aplicando o conhecimento a estudos de caso do trabalho, rotinas e processo
da universidade;
f) como desdobramento da formaçao continuada e da especializaçao a ser
implantada, propomos a construçao de mestrado profissional para tecnicos de
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Instituiçoes Federais de Énsino Superior, a fim de buscar a formaçao
acade( mico-profissional para formar dirigentes para a universidade publica;
g) aperfeiçoamento da política de progressao e promoçao docente, a fim de
garantir a valorizaçao do trabalho, da formaçao docente, a isonomia entre os
centros, unidades e fazeres universitarios no a( mbito do ensino, da pesquisa e
da extensao;
h) proposiçao de normas internas que resguardem a autonomia no que tange ao
reposicionamento e a aceleraçao da carreira de pessoal docente.
7.2.3 Fortalecimento do serviço público requer o fim das terceirizações

a) implementaçao de políticas que possibilitem o fim da terceirizaçao,
fortalecendo as iniciativas de reinserçao dos tecnicos-administrativos nos
cargos atualmente ocupados por terceirizados, emergencialmente no
Complexo Hospitalar, na segurança e manutençao da infraestrutura. Éssa
política tem de ser nacional, pois requer a luta pela criaçao de vagas pelo
governo federal;
b) debate sobre a reorganizaçao do trabalho em conjunto com a universidade,
para mitigar essa questao, o que possibilitara de maneira mais objetiva a
distribuiçao de pessoal, minorando, assim, a pratica de terceirizaçao;
c) continuidade dos concursos publicos como forma de captaçao de pessoal para
a universidade;
d) continuidade da política de concursos por grandes cargos e areas, como
exemplo, tecnologo/area de formaçao, a fim de responder as demandas
concretas e mutaveis da universidade no seculo XXI;
e) continuidade dos concursos por espaço de atuaçao, como assiste( ncia a
alunos, divulgaçao cultural e científica, Complexo Hospitalar, entre outras, o
que seria uma forma de captaçao de servidoras e servidores para as areas
específicas e fixaçao de tecnicos em unidades sensíveis.
7.2.4 Saúde e segurança no trabalho
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a) aprimoramento dos canais de comunicaçao da Coordenaçao de Políticas de
Saude do Trabalhador (CPST), com servidoras e servidores tecnicos e
docentes;
b) padronizaçao

dos

processos

de

trabalho

(protocolos

e

rotinas

administrativas). É# preciso tambem proporcionar maior integraçao entre os
eixos da promoçao, vigila( ncia e perícia na política de atençao a saude do
trabalhador da UFRJ, e melhorar a qualidade em gestao de serviços;
c) desenvolvimento de um programa de aperfeiçoamento dos processos de
trabalho que valorize o conhecimento, a eficie( ncia e a eficacia no a( mbito da
CPST;
d) incrementaçao dos programas de capacitaçao e de educaçao em saude na
UFRJ;
e) fortalecimento da política de prospecçao e gestao de parcerias, tanto com as
unidades da UFRJ quanto com instituiçoes externas;
f) açoes de fortalecimento do Acordo de Cooperaçao Tecnica para a implantaçao
do Subsistema Integrado de Atençao a Saude do Servidor Publico Federal
(Siass), previsto no Decreto nº 6.833, de 29/4/2009, do qual a CPST e uma
unidade

do

subsistema

integrado,

para

atendimento

aos

orgaos

governamentais;
g) produçao de políticas e procedimentos que versem sobre o adoecimento
mental na universidade (compreendendo que o trabalho no mundo atual e,
por si so, gerador de conflitos), com a construçao de estudos e seminarios em
parcerias com instituiçoes como a Fundaçao Oswaldo Cruz (Fiocruz);
h) acompanhamento dos casos que envolvem tratamento clínico e seus
desdobramentos administrativos;
i) construçao de mecanismos que promovam e garantam um ambiente de
trabalho saudavel.
7.2.5 Por um trabalho livre de assédio

a) aperfeiçoamento das medidas de combate as praticas de assedio na
universidade em suas diversas formas, com açoes educativas e punitivas;
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b) ampla divulgaçao do Mapa do Assedio Moral, a ser publicado em 2018,
construído em conjunto com a Comissao de Direitos Humanos e Combate as
Viole( ncias da UFRJ, a fim de reunir dados para a produçao de políticas e
normas internas que se contraponham de maneira contundente a pratica de
assedio na universidade;
c) ampla divulgaçao, objetivando discussao sistematica do tema, da cartilha
elaborada em conjunto com a Comissao de Direitos Humanos e Combate as
Viole( ncias sobre assedio, a ser lançada em 2018, buscando informar a
comunidade de servidores docentes e tecnico-administrativos sobre como
identificar o assedio e quais canais utilizar para denuncia e acolhimento;
d) redesenho das rotinas de acolhimento, buscando encaminhar as soluçoes de
ordem clínica, administrativas e políticas de maneira mais agil e produzindo
respostas articuladas com uma política de combate ao assedio moral;
e) elaboraçao de normas internas que consolidem políticas de combate ao
assedio, a partir do debate com servidores, insta( ncias que debatem e
formulam políticas sobre assedio e orgaos colegiados da universidade.
7.2.6 Por um novo modelo de avaliação, contemplando três dimensões (usuários,
instituição e trabalhadores)

a) definiçao da metodologia de avaliaçao que incorpore o plano de trabalho
individual, o plano de trabalho da equipe, a autoavaliaçao do servidor e da
equipe e a avaliaçao da equipe e das chefias, considerando como foco os
objetivos institucionais dos setores, serviços e atividades. Éssa metodologia se
encontra em fase de teste na PR-4 e, apos balanço dos resultados, sera
implementada no conjunto da universidade, a partir do segundo semestre de
2018.
7.2.7 Criação e consolidação de espaços públicos para debate e formulação de políticas

a) institucionalizaçao e consolidaçao do Forum Permanente de Políticas de
Pessoal, como insta( ncia de formulaçao, avaliaçao e monitoramento das
políticas de pessoal. O fortalecimento do Forum e estrategico na constituiçao
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de espaços democraticos como exercício de governo compartilhado na
universidade;
b) continuidade e fortalecimento das reunioes periodicas com as chefias de
pessoal das unidades, com a reelaboraçao das rotinas, o plano de capacitaçao
e a realizaçao de dois seminarios em 2018;
c) liberaçao do acesso para que as seçoes de pessoal das unidades consultem e
atualizem periodicamente as suas demandas de pessoal no sistema de
demandas e perfis de pessoal da PR-4;
d) fortalecimento dos departamentos de pessoal das unidades como espaços de
promoçao das políticas de pessoal e absorçao das rotinas de trabalho;
e) estabelecimento de para( metros e criterios para organizaçao do trabalho nas
unidades, articulando estrutura e pessoal e funçoes gratificadas;
f) estabelecimento de um padrao de gabinete para docentes e tecnicosadministrativos em toda a UFRJ, respeitando as diversidades dos trabalhos
executados;
g) incentivo as medidas que possibilitem o compartilhamento dos equipamentos
de pesquisa, ensino e extensao para tecnicos-administrativos e docentes da
UFRJ, por meio da criaçao de um sistema geral de agendamento de espaços de
uso coletivo.
7.2.8 Reconhecimento do trabalho dos servidores no contexto da aposentadoria

a) criaçao de um programa de acompanhamento do processo de aposentadoria e
das condiçoes de vida de aposentados e pensionistas;
b) cerimo( nia de aposentaçao, homenageando aqueles que construíram a
universidade por meio do seu trabalho e reediçao das praticas que
estabelecem os tecnicos-administrativos emeritos.
7.2.9 Acolhimento

a) aperfeiçoamento do processo de acolhimento e posse de novos concursados,
apresentando a universidade, sua produçao acade( mica, tecnica e cultural,
construindo sentido de pertencimento a instituiçao;
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b) capacitaçao inicial, em especial para assistentes em administraçao, nas areas
de pessoal, administrativa e acade( mica.

7.3 Indicadores
A seguir se apresenta a distribuiçao dos servidores segundo diversas variaveis.
Gráfico 60 - Distribuiçao dos servidores licenciados, por sexo e faixa etaria UFRJ, 2015
(N=1.476)

Gráfico 61 - Proporçao de servidores licenciados, por sexo e faixa etaria, UFRJ, 2015 (N=1.476)
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Gráfico 62 - Proporçao dos servidores licenciados, por tipo de cargo e sexo, UFRJ, 2015
(N=1.476)

Gráfico 63 - Distribuiçao de servidores licenciados, por centro, UFRJ, 2015 (N=1476)

Quadro 33 - Maiores incide( ncias de licenças e afastamentos

Transtornos

Numero
absoluto
431

Percentual sobre o total

Doenças do aparelho respiratorio

234

10,9%

Transtornos mentais e comportamentais

218

10,2%

Doenças do sistema osteomuscular e do
tecido conjuntivo

20,1%
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7.3.1 Técnicos-administrativos e formação
Quadro 34 - Servidores tecnico-administrativos com formaçao superior a exigida para cargos
ate nível medio
Totais
Ensino
Aperfeiçoamento e Mestrado
Doutorado
Totais acima
superior
especialização
do nível
exigido
Números
absolutos

6257

1451

921

234

53

2659

Percentuais

100%

23%

15%

4%

1%

42%

Quadro 35 - Servidores tecnico-administrativos com formaçao superior a exigida para cargos de
nível superior
Totais
Aperfeiçoamento e
Mestrado
Doutorado Totais acima do
especialização
nível exigido
Números
absolutos

3158

1188

828

281

2297

Percentuais

100%

37%

26%

9%

73%

Quadro 36 - Servidores tecnico-administrativos com formaçao superior a exigida para
cargos ate nível medio, aprovados apos 2002
Total

Ensino
superior

Aperfeiçoamento
e especialização

Mestrado Doutorado

Pósdoutorado

Total

Números
absolutos

2212

819

427

138

29

1413

Percentuais

100%

37%

19%

6%

1%

64%

Quadro 37 - Servidores tecnico-administrativos com formaçao superior a exigida para cargo de
nível superior, aprovados apos 2002
Aperfeiçoamento e
Mestrado
Doutorado
Total
especialização
Números
absolutos

1116

689

167

1378

Percentuais

28%

18%

4%

80%
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Quadro 38 - TAÉs: capacitaçao e qualificaçao
Ano

TAEs capacitados por ano

TAEs com incentivo à qualificação

2011

1364

5945

2012

1373

6457

2013

1753

8069

2014

1645

7477

2015

1285

7674

2016

1372

8205

7.3.2 Aposentadorias

Quadro 39 - Potencial de aposentadorias para TAÉs e docentes
Total ativa

Professores

4162

Abono de
permanência

16%

Reúnem condições de aposentadoria
2017

2018

2019

2020

2021

5%

7%

9%

11%

13%

TAEs
9415
29%
2%
4%
8%
11%
13%
*A partir de 2017 nao estao incluídos os servidores que ja estao com abono de permane( ncia.

Quadro 40 - Unidades com maior impacto para aposentadorias de docentes
Total de
Abono de
Abono (% do total na
Unidade
docentes
permanência
unidade)
Coordenação de programas de pósgraduação em Engenharia

168

58

34.52%

Escola Politécnica

206

51

24.76%

Faculdade de Medicina

362

59

16.30%
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8 FINANÇAS E PLANEJAMENTO
O presente documento e construído a partir das consideraçoes e definiçoes
expressas no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRJ de março de 2006. O texto
avalia o que foi possível alcançar de seus objetivos e metas, revisa pontos estabelecidos e
propoe novas diretrizes a serem alcançadas pela instituiçao na area de gestao financeira,
para a proxima decada. A analise versa fundamentalmente sobre a evoluçao
orçamentaria, apresentada de modo contextualizado a seguir.
A meta principal para o proximo bie( nio e perseverar na otimizaçao dos recursos
orçamentarios e ampliar receitas proprias, assim como lograr repactuaçao do orçamento
da UFRJ (e das demais universidades federais) objetivando reduzir substancialmente o
deficit e o estoque da dívida. Ao mesmo tempo, no item repactuaçao orçamentaria,
buscar no Éxecutivo e no Legislativo meios para que seja possível retomar os
investimentos, objetivando concluir as obras interrompidas, melhorar a infraestrutura
geral da instituiçao, em especial a necessaria para a assiste( ncia estudantil, e empreender
um grande programa de reformas estruturais das edificaçoes exauridas.

8.1 Breves indicações sobre a evolução do orçamento das 63 universidades
federais
O período de implementaçao do Reuni possibilitou importante expansao do
sistema de universidades federais. Ém 2002, existiam 45 universidades e 148 campi.
Desde 2015, sao 63 universidades e 321 campi. De fato, houve aumento de recursos de
pessoal, de custeio e de capital no período entre 2007 e 2012, ultimo ano de vige( ncia do
Reuni. Ém que pese o carater inequivocamente positivo da expansao, e necessario
lembrar que, no período, houve um crescimento exponencial dos contratos de serviços
terceirizados (outrora a cargo de servidores RJU), e as medidas de expansao
secundarizaram rubricas importantes como a infraestrutura e a depreciaçao das
instalaçoes universitarias das instituiçoes mais antigas, como e o caso da UFRJ.
O maior problema da política, entretanto, foi a ause( ncia de planejamento do
custeio e do investimento e, nao menos importante, dos recursos do Pnaes, apos o
termino do Reuni. Na ause( ncia de normas legais para sustentar a expansao, as
universidades federais tornaram-se muito vulneraveis a partir de 2014, ano que marca
um ponto de inflexao no financiamento publico das universidades federais, como e
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possível acompanhar a seguir, a partir de estudos realizados para a Andifes pelo
professor Nelson Cardoso do Amaral da UFG33.
Conforme e possível constatar no grafico 53, o aumento no orçamento geral foi
interrompido em 2014. Grande parte desse aumento se deve ao fato de que o numero de
docentes dobrou entre 2005 e 2015, alcançando mais de 83 mil e, tambem, de tecnicosadministrativos, que, em 2005 eram aproximadamente 60 mil e, em 2015, pouco mais de
105 mil. A maior distorçao dos valores agregados, contudo, deve-se ao fato de, no custo
de pessoal, estar contabilizado o pagamento dos aposentados e pensionistas, inclusao
que distorce enormemente a avaliaçao geral. No caso da UFRJ, um terço do custo de
pessoal corresponde aos aposentados e pensionistas. A metodologia da OCDÉ para a
analise de gastos educacionais nao incorpora esses custos. Outra limitaçao do grafico 1 e
a sua base de dados. Nos anos de 2014, 2015, 2016 as LOAs sofreram contingenciamento
e, a partir de 2017, a propria LOA impo( s reduçao do orçamento. Ém 2014, no caso da
UFRJ, o contingenciamento foi de R$ 70 milhoes.
Gráfico 64 - Recursos totais, todas as fontes, previstos nas LOAs

33

http://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2017/09/Apresenta%C3%A7%C3%A3oANDIFÉS-26092017-2.pdf
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O grafico 54 e mais elucidativo. Nele os valores correspondem ao que
efetivamente foi executado. O período de expansao das universidades federais, como
assinalado, de fato, foi acompanhado de novos recursos (embora com aumento no gasto
com pessoal terceirizado e com a criaçao de novas universidades e campi). As verbas de
custeio para efetiva manutençao passaram de R$ 1 bilhao em 2003 para R$ 5 bilhoes em
2013. A partir de 2014, o decrescimo foi constante, porem com universidades que, via de
regra, dobraram suas matrículas.
Gráfico 65 - Éfetiva manutençao, tesouro, preços de janeiro de 2017, corrigidos pelo IPCA
(1994-2016)

Conforme grafico 55, os efeitos da mudança de prioridades governamentais foram
mais dramaticos nos investimentos, justamente a dimensao orçamentaria que aponta
para o futuro. Os numeros sao elucidativos.
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Gráfico 66 - Investimentos (todas as fontes) nas LOAs (2010-2017)

Como pode ser visto a seguir, comparando a LOA 2017 com a LOA 2018, constatase que praticamente a rubrica investimento foi excluída do orçamento geral das
universidades, indicando um cenario de suma gravidade. Ésses indicadores explicam a
interrupçao das obras de edificaçoes, inclusive das que estavam perto da conclusao, e a
estagnaçao da melhoria da infraestrutura geral das instituiçoes, como estaçoes e
subestaçoes de energia, moradias estudantis, restaurantes universitarios e, ate mesmo,
salas de aula e gabinetes de trabalho.

201

Quadro 41 - Comparaçao LOA UFRJ 2017 e LOA UFRJ 2018
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2017

2018

140.129.745

139.499.187

0

6.346.571

FUNCIONAMENTO – PRE

122.337.877

122.236.480

RECEITA PRÓPRIA

56.909.463

56.087.267

PNAES

49.344.218

49.680.098

REUNI – INVESTIMENTO

33.850.320

8.680.443

BOLSAS – PÓS-GRADUAÇÃO e EXTENSÃO

11.260.000

11.260.000

CAPACITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO SERVIDORES

1.500.000

1.500.000

MATRIZ CONDCAp

549.955

549.955

VIVER SEM LIMITE

600.000

0

PROEXT

516.077

120.000

BOLSAS – PROMISSAES

0

228.937

ANUIDADE – ANDIFES

158.000

135.000

ANUIDADES – NACIONAIS e INTERNACIONAIS

52.000

95.000

AJUDA DE CUSTO/AUXÍLIO MORADIA

21.600

21.600

TOTAL
Fonte: PR-3, LOA 2017 e LOA 2018

417.229.255

396.440.538

FUNCIONAMENTO DAS IFES – CUSTEIO
FUNCIONAMENTO DAS IFES – INVESTIMENTO

8.2 Orçamento da UFRJ nos anos recentes: estrangulamento orçamentário
A situaçao orçamentaria da UFRJ nao pode ser desvinculada do quadro geral das
demais universidades. Éntretanto, existem particularidades que nao podem deixar de
ser examinadas, como o elevado consumo de energia (decorrente da pujança da
pesquisa), o conjunto arquiteto( nico tombado pelo Instituto do Patrimo( nio Historico e
Artístico Nacional (Iphan) ou por leis municipais, a exaustao das edificaçoes de grandes
centros decorrente da ause( ncia de reformas estruturais nas ultimas decadas, a
debilidade de equipamentos para a assiste( ncia estudantil, notadamente moradias, em
que as unicas edificaçoes datam dos anos 1970 do seculo passado e um importante
conjunto de edificaçoes hospitalares tambem com evidentes sinais de exaustao, muitas
delas em desacordo com normas da Age( ncia Nacional de Vigila( ncia Sanitaria (Anvisa),
dentre outras particularidades.
Os valores estabelecidos para o orçamento da UFRJ para 2017 (R$
417.229.255,00) foram menores que os orçamentos dos ultimos quatro anos, devido aos
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contingenciamentos aplicados sobre nosso orçamento nesses anos, o que levou a um
deficit na ordem de R$ 115 milhoes ao final de 2016:
2013 – R$ 468.653.058,00 (contingenciamento – R$ 30.191.013,00)
2014 – R$ 437.062.347 (contingenciamento – R$ 70.325.445,45)
2015 – R$ 464.199.645,00 (contingenciamento – R$ 46.581.288,02)
2016 – R$ 497.462.176,00. (contingenciamento – R$ 41.005.561,00)
(Fonte: Siafi e valores em R$ correntes)
Como conseque( ncia, o deficit em 2014, efetivamente incorporado as despesas do
orçamento de 2015, foi na ordem de R$ 65.202.925,12, como resultado do
contingenciamento ocorrido ao final daquele ano. Uma correta avaliaçao da situaçao
exige considerar o aumento na despesa de energia, inicialmente prevista em R$
25.509.000,00 para o exercício 2015, de acordo com a proposta orçamentaria aprovada
pelo Consuni, e com execuçao total de R$ 46.223.567,10, uma diferença de R$
20.714.567,10.
Para melhor elucidaçao, apresentamos o grafico 42, no qual e possível evidenciar
a diferença entre os creditos aprovados na LOA e o efetivamente liberado entre os anos
de 2014 e 2018, notando-se persistentes contingenciamentos sobre o orçamento.
Gráfico 67 - LOA e creditos e orçamento efetivamente liberados (em milhoes de reais)

Fonte: Siafi – Com elaboraçao da Pro-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças da
UFRJ
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8.3 Evolução das principais despesas
O grafico 43 demonstra a evoluçao das principais despesas da UFRJ. Cabe
observar o acrescimo dos valores nos serviços de limpeza e vigila( ncia ostensiva
decorrente da atualizaçao dos valores contratuais, previstos em lei, vencidos em
2016/2017.
Ém 2017, esta prevista a cobertura orçamentaria das despesas ate a compete( ncia
do me( s de agosto, o que acentua as preocupaçoes com a crescente vulnerabilidade
estrutural das contas da UFRJ (e das demais federais) em virtude da acentuada queda do
orçamento proveniente do MÉC. No grafico a seguir, estao incluídas as despesas com
transporte nos serviços de manutençao dos campi.
Gráfico 68 - Évoluçao das principais despesas da UFRJ

Fonte: Pro-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças da UFRJ

8.4 Perspectivas para o orçamento de 2018
Desde 2015, a UFRJ vem discutindo com o MÉC e no Congresso Nacional o
problema do deficit crescente nas contas da instituiçao em virtude dos sucessivos
contingenciamentos aqui apresentados. Apesar de todos concordarem que o problema
ultrapassa o tema da gestao orçamentaria, nao foi possível lograr avanços nessa frente,
situaçao agravada pela deterioraçao do ambiente republicano no país.
Ja sob as restriçoes da ÉC-95, o orçamento previsto para 2018 e claramente
insuficiente, agravando a crise orçamentaria. Nesse período, diversos grandes cortes
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foram realizados. O numero de trabalhadores terceirizados foi reduzido em quase 2 mil,
houve cortes diversos na manutençao, interrupçao de obras e reformas imprescindíveis,
e, sem recomposiçao orçamentaria, a UFRJ vivera tempos ainda mais difíceis.
Para 2018, o Projeto de Lei Orçamentaria Anual (Ploa) preve( a dotaçao de R$
388.260.095,00 para a UFRJ, quantia direcionada, quase em sua totalidade, para as
despesas de custeio, conforme o quadro 42 Os creditos orçamentarios de investimento
das Ifes, ate o momento, foram drasticamente reduzidos. Ém 2013, a LOA alocou R$ 59,5
milhoes para investimentos; em 2018, a previsao e de apenas pouco mais de R$ 15
milhoes.
Quadro 42 - LOA UFRJ 2018 – em reais
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
FUNCIONAMENTO DAS IFES – CUSTEIO
FUNCIONAMENTO DAS IFES – INVESTIMENTO

2018
139.499.187
6.346.571

FUNCIONAMENTO – PRE

122.236.480

RECEITA PRÓPRIA

56.087.267

PNAES

49.680.098

REUNI – INVESTIMENTO

8.680.443

BOLSAS – PÓS-GRADUAÇÃO e EXTENSÃO

11.260.000

CAPACITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO SERVIDORES

1.500.000

MATRIZ CONDCAp

549.955

VIVER SEM LIMITE

0

PROEXT

120.000

BOLSAS – PROMISSAES

228.937

ANUIDADE – ANDIFES

135.000

ANUIDADES – NACIONAIS e INTERNACIONAIS

95.000

AJUDA DE CUSTO/AUXÍLIO MORADIA

21.600

TOTAL

396.440.538

Fonte: www2.camara.leg.br

A maior parte dos recursos de capital estara sob a gestao discricionaria do MÉC,
na perspectiva de virem a ser liberados por meio de projetos específicos e condicionados
a deliberaçao do Ministerio. De fato, a Reitoria da UFRJ considera que tal alternativa e
inconstitucional, visto que afronta o artigo 207 da Constituiçao Federal, que define a
autonomia universitaria.
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O que esta em questao, na atual conjuntura, e a admissibilidade das federais
terem de negociar a liberaçao de recursos em desconsideraçao com a autonomia de
gestao financeira, tal como assegurado pela Constituiçao. Recentemente, a Associaçao
Nacional dos Dirigentes das Instituiçoes Federais de Énsino Superior (Andifes) reiterou
a inadmissibilidade dessa alternativa.
As expectativas orçamentarias de 2018 confirmam que seguiremos tendo de
empreender acentuados cortes de despesas de custeio no ano vindouro. Nao se trata de
adequaçao a logica imposta pelo governo, mas, fundamentalmente, de estabelecer
diretrizes de autodefesa institucional em um contexto de enorme crise políticoinstitucional no país, evitando interrupçao de quaisquer de nossas atividades essenciais.
Contudo, entendemos que as universidades devem pautar a questao do
financiamento da educaçao superior e da pesquisa na agenda a ser debatida no processo
eleitoral para o ano de 2018, na construçao de um programa de recuperaçao
orçamentaria e financeira para as Ifes e institutos de pesquisa e na perspectiva do
desenvolvimento soberano do país.
Ém outra direçao, mas que requer nossa atençao, e o andamento do projeto de Lei
nº 4.643/2012, que autoriza a criaçao de fundo patrimonial (endowment fund) nas
instituiçoes federais de ensino superior, que podera, em especial no caso da UFRJ,
permitir a constituiçao de fundo proprio, nao submetido aos limites da Conta U# nica da
Uniao, e com enorme potencial de arrecadaçao. A criaçao de fundo patrimonial deve
estar no horizonte da atualizaçao do Plano de Desenvolvimento Institucional para os
proximos cinco anos. Contudo, o ambiente de confiança etico-política tera de ser
rigorosamente considerado, visto que, no contexto da ÉC 95, nao esta descartado o uso
do referido fundo como justificativa para os cortes orçamentarios.

8.5 Avaliação dos objetivos e metas apontados no PDI UFRJ 2006
Balanço dos objetivos definidos ha mais de uma decada:
Ampliaçao e consolidaçao da sistematica de planejamento e orçamentaçao global:
a UFRJ ampliou efetivamente sua sistematica de planejamento das açoes de execuçao
orçamentaria, porem ainda sem dispor de um sistema gerencial de controle e
acompanhamento que integre a Universidade em suas diferentes insta( ncias e níveis de
gestao. Nao foi possível, ainda, a constituiçao de um orçamento global (excluindo
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pessoal), principalmente, em funçao dos limites legais e hierarquicos a que a UFRJ esta
submetida no modelo adotado pela Administraçao Federal.
Adoçao de mecanismos de acompanhamento e controle da execuçao
orçamentaria, flexíveis e transparentes: sobre esse objetivo podemos afirmar que a UFRJ
avança de forma firme e determinada visando a consolidar instrumentos de
acompanhamento, controle e deliberaçao, com a transpare( ncia das informaçoes sobre a
execuçao orçamentaria e financeira, ao nível dos colegiados e para a comunidade
universitaria, adotando, nos ultimos dois anos, a experie( ncia da constituiçao de ca( maras
tecnicas sobre os itens do orçamento, para melhor planejamento, legitimidade e
conhecimento da proposta a ser apreciada e votada pelo Conselho Universitario.
Promoçao da descentralizaçao administrativa e financeira: a UFRJ efetivamente
praticou e consolidou a política de descentralizaçao administrativa financeira, em que
quase todas as suas unidades dispoem de estruturas financeiras com poder de execuçao,
porem nao devidamente adequadas em sua composiçao, a fim de que possam abranger
setores de orçamento, compras, financeiro, material e almoxarifado. Ésse e um tema que
tera de ser objeto de rigorosa avaliaçao, visto que a necessidade de pessoal especializado
encontra limites objetivos na reposiçao de cargos e funçoes, conforme apontado no
capítulo 7. O estudo de alternativas, como a constituiçao de setores de finanças e
compras, por centro ou outras formas de agrupamento, e uma das linhas de trabalho
possíveis.
Desenvolvimento de políticas efetivas de desmobilizaçao patrimonial: nesse
ponto, estao em curso medidas, ainda insuficientes, para consolidar e legitimar uma
política patrimonial para a instituiçao que trate dos grandes permissionarios, defina
modelo de locaçao, atualizaçao contratual e acompanhamento, apoio jurídico regular e
permanente as açoes de uso do patrimo( nio, limites e possibilidades junto ao mercado
imobiliario, defina os espaços possíveis para captaçao de recursos, em que se destacam
os quatro itens da Meta É sem nenhum resultado efetivo apos uma decada. Ja com
relaçao a Meta F (resoluçao dos problemas pendentes relacionados a areas ou imoveis
da UFRJ), foi possível avançar em políticas sobre a area ocupada pela Vila Residencial,
açoes de recuperaçao do patrimo( nio historico cultural do Hospital Éscola Sao Francisco
de Assis, conclusao da obra de fechamento da empena do Hospital Universitario
Clementino Fraga Filho e recuperaçao de parte das condiçoes ambientais do Canal do
Fundao, em açao conjunta com as insta( ncias federal, estadual e municipal.
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8.6 Ações de curto, médio e longo prazos para efetivação do PDI UFRJ
Tendo em vista o processo de reflexao, avaliaçao e proposiçao de novos objetivos
e metas no momento em que a instituiçao atualiza seu Plano de Desenvolvimento
Institucional, propomos as seguintes açoes de curto, medio e longo prazos:
Objetivos de curto prazo (ate dois anos):
a) manutençao e aprofundamento da articulaçao com a bancada federal no
Congresso Nacional, com vistas ao apoio das demandas das diferentes
areas

do

conhecimento,

apresentaçao

de

constituindo

propostas

modelo

institucionais,

sistematizado

almejando

de

emendas

parlamentares;
b) revisao de todos os contratos com permissionarios (pequeno, medio e
grande porte), processo ja em curso, atualizando valores, areas concedidas
e correçoes contratuais (meta 2018);
c) definiçao para uso patrimonial da area do antigo Canecao no campus da
Praia Vermelha (meta 2018), meta em estudo e modelagem;
d) definiçao de sistema eletro( nico de apoio gerencial, articulando as
atividades de planejamento orçamentario, licitaçao, aquisiçao de bens e
serviços, execuçao financeira e controle contabil (meta 2019);
e) revisao da matriz de distribuiçao do orçamento participativo, adequando-a
a nova estrutura da instituiçao (meta 2019);
f) açao institucional em articulaçao com a Andifes, com vistas a atualizaçao
do orçamento de custeio e de investimento da UFRJ e demais Ifes, inclusive
com a atualizaçao dos indicadores e pesos que compoem a matriz Andifes
de distribuiçao do orçamento das Ifes (2019);
g) criaçao de programas permanentes de financiamento das universidades
junto ao conjunto dos Ministerios, com destaque para os Ministerios da
Éducaçao, da Cultura, da Cie( ncia e Tecnologia, Minas e Énergia e o
Ministerio da Saude, junto com as outras universidades federais (meta
2019);
h) garantia do cumprimento do financiamento paritario dos Hospitais
Universitarios da UFRJ e demais Ifes, pactuado entre o Ministerio da
Éducaçao e o Ministerio da Saude (meta 2019).
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Objetivos de medio prazo (ate cinco anos):
a) definiçao de política institucional para uso do patrimo( nio imaterial da
UFRJ (meta 2020);
b) definiçao, revisao e atualizaçao da política patrimonial para uso e
concessao, desde os permissionarios localizados nas unidades ate os
contratos de medio e grande porte para toda a UFRJ (meta 2020);
c) revisao do modelo de descentralizaçao para a execuçao financeira, com a
composiçao funcional adequada (compras, financeiro, almoxarifado e
patrimo( nio, com a devida segregaçao das funçoes), vinculada a estrutura
media da UFRJ (meta 2021);
d) avaliaçao, revisao dos custos orçamentarios e ajustamento dos processos
com vistas a conclusao de todas as obras inacabadas (meta 2021);
e) constituiçao do modelo de fundo patrimonial, a partir da aprovaçao do PL
16/2015, sob analise e deliberaçao do Senado Federal (meta 2021),
observando-se as indicaçoes político-conjunturais ja indicadas;
f) definiçao de orçamento global de custeio e capital (excluindo a folha de
pagamento de ativos e aposentados de responsabilidade do Tesouro
Nacional), adequado ao seu planejamento e necessidade de recursos (meta
2021).
Objetivos de longo prazo (ate dez anos):
a) Definiçao de centro de custos para toda a UFRJ, com a constituiçao de peça
orçamentaria 100% participativa (meta 2025);
b) Éstabelecimento de um fundo geral para investimento constituído por
alugueis, cessoes, custo indireto de projetos etc.;
c) Constituiçao de modelo de fontes alternativas de fornecimento de energia,
para uso institucional, sustentavel e limpa, para melhor eficie( ncia nas
despesas com energia.
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9 INFRAESTRUTURA E PATRIMÔNIO
9.1 Área física da UFRJ
A Universidade Federal do Rio de Janeiro ocupa um conjunto amplo de predios e
terrenos espalhados principalmente pelas cidades do Rio de Janeiro, Macae e Duque de
Caxias. O patrimo( nio imobiliario da UFRJ compreende predios em que estao instaladas
unidades acade( micas, administrativas e hospitais universitarios, terrenos e predios nao
utilizados, uma reserva biologica em Santa Teresa, no Éstado do Éspírito Santo, e um
Polo de Refere( ncia (Casa de Pedra) para apoio as atividades de ensino, pesquisa e
extensao no sul do estado do Ceara 34. Ademais, a universidade desenvolve atividades em
predios que nao sao proprios.
O campus do Fundao, como e conhecida a Ilha da Cidade Universitaria, representa
a maior propriedade contínua da UFRJ no Rio de Janeiro. Trata-se de um campus aberto,
por onde circulam automoveis e o transporte urbano utilizado pela comunidade
universitaria e por boa parte da populaçao da cidade no seu deslocamento cotidiano.
Ésse campus sofre forte influe( ncia do padrao de relacionamento da populaçao carioca
com sua cidade e convive com as complexas conseque( ncias da sua desigualdade social e
da oferta de serviços publicos. Trata-se tambem de area muito explorada para o lazer de
seus vizinhos nos finais de semana, quando pode ser de fato um grande espaço de
integraçao por intermedio de varias atividades de açao social e de extensao.

34

A área da Casa de Pedra é utilizada pelo Instituto de Geociências para o desenvolvimento de atividades nas
áreas de graduação, pesquisa e extensão.
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Quadro 43. Patrimo( nio imobiliario da UFRJ
ÁREA
CONSTRUÍDA
UFRJ

ÁREA DO
TERRENO

VIAS E
ESTACIONAMENTOS

ÁREA VERDE (1)

Campus da
Cidade
Universitária

738.904 m²

5.238.338 m²

212.654 m²

1.504.435 m²

Campus da Praia
Vermelha

51.096 m²

116.251 m²

6.806 m²

55.526 m²

Unidades
Isoladas

116.054 m²

144.466 m²

6.462 m²

97.575 m²

Campus de
Macaé

38.005 m²

84.518 m²

Polo de Xerém

2.529 m²

15.983 m²

946.588 m²

5.599.555 m²

225.922 m²

1.657.535 m²

6.459 m²

26.297 m²

16.825 m²

5.645 m²

Total
Futuras
Instalações do
Campus de Santa
Cruz da Serra

Fonte: PR-6
(1) A# reas arborizadas, gramadas, ajardinadas, patios com jardins.
(2) A# reas pavimentadas abertas e descobertas, inclusive equipamentos esportivos
abertos e descobertos.
Alem das areas mais intensamente utilizadas para fins de atividades cotidianas
urbanas de ensino, pesquisa e extensao, a UFRJ possui um grande patrimo( nio de
biodiversidades, em apoio a formaçao e pesquisa geologica, terrenos e edificaçoes com
finalidades diversas que compoem o co( mputo total de sua infraestrutura. Éntre os varios
usos, podemos destacar o Centro Municipal de Arte Helio Oiticica, que funciona num
edifício da UFRJ em permuta com a Prefeitura do Rio de Janeiro, que cede o espaço do
Colegio de Aplicaçao da universidade.
Toda essa infraestrutura precisa ser mantida com um orçamento decrescente
imposto pelas políticas do governo federal, conforme e possível acompanhar em
detalhes no capítulo 8.
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9.2 Patrimônio tombado
Constituem o conjunto de patrimo( nio tombado da UFRJ, as seguintes edificaçoes:
Palacio Universitario – Antigo Hospital dos Alienados
Av. Pasteur, 290 – Urca
22995-900 – Rio de Janeiro – RJ
Processo de Tombamento Iphan n° 503/T, inscriçao n° 438, Livro Historico, fl. 72,
11/7/72
FND – Faculdade Nacional de Direito
Rua Moncorvo Filho, n° 2 – Centro
20211-340 – Rio de Janeiro – RJ
Processo de Tombamento Inepac n° É-03/031.267/83, de 27/1/88
Ifcs – Instituto de Filosofia e Cie( ncias Sociais – Instituto de Historia
Largo de Sao Francisco de Paula, n°1 – Centro
20051-070 – Rio de Janeiro – RJ
Processo de Tombamento Inepac n° É-03/011.357/83, de 15/6/89
Processo de Tombamento Iphan 615-T, inscriçao nº342, Livro Historico, fl. 567, de
11/4/62
MN – Museu Nacional – Paço de Sao Cristovao
Quinta da Boa Vista – Sao Cristovao
20940-040 – Rio de Janeiro – RJ
Processo de Tombamento Iphan n° 101/T, 154/T e 77/T, inscriçao n° 23, Livro
Historico, folha 5, inscriçao n° 14, Livro de Belas Artes, folha 10, de 11/5/38, e inscriçao
n° 14, Livro Arqueologico, Étnografico e Paisagístico, folha 4, de 14/4/48
ÉM – Éscola Nacional de Musica
Rua do Passeio, 98 – Centro
20021-290 – Rio de Janeiro – RJ
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Processo de Tombamento Sedrephac n° 12/004034/92 – Decreto 12.802, de
15/4/92
Hesfa – Instituto de Atençao a Saude Sao Francisco de Assis
Av. Presidente Vargas, 2.863 – Cidade Nova
20210-030 – Rio de Janeiro – RJ
Processo de Tombamento Iphan n° 978/T.78, inscriçao n°490, Livro Historico,
folha 86, e inscriçao n°554, volume 11, folha 05, Livro de Belas Artes, de 23/6/83
ÉÉAN – Éscola de Énfermagem Anna Nery
Rua Afonso Cavalcanti, 275 – Cidade Nova
20211-040 – Rio de Janeiro – RJ
Processo de Tombamento Iphan n° 953/T. 77, inscriçao n° 507, Livro Historico,
folha 93, de 14/8/86
CBAÉ – Colegio Brasileiro de Altos Éstudos – Antigo Hotel Sete de Setembro
Av. Rui Barbosa, 762 – Flamengo
22250-020 – Rio de Janeiro – RJ
Processo de Tombamento Inepac n° É-03/11.357/83, de 15/6/89
Caho – Centro de Arte Helio Oiticica
Rua Luís de Camoes, 68 – Centro
20060-040 – Rio de Janeiro – RJ
Bem cedido ao município e preservado pela Apac Centro.
PR22 – Antiga Éscola de Életrotecnica
Praça da Republica, 22 – Centro
20211-340 – Rio de Janeiro – RJ
Bem cedido ao Iphan e preservado pela Apac Centro.
FAU – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Édifício Jorge Machado Moreira
Av. Pedro Calmon, 550 – Cidade Universitaria
21941-901 – Rio de Janeiro – RJ
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Processo de Tombamento Inepac n° É-18/001/551/2016
Tombamento IRPH – Decreto 42.710, de 29/12/16
OV – Conjunto Paisagístico do Observatorio do Valongo
Rua Camerino, 22 – Centro
20080-090 – Rio de Janeiro – RJ
Processo de Tombamento Iphan n° 99/T, inscriçao n° 653, Livro Historico, folha
12, inscriçao n° 157, Livro de Belas Artes, folha 28, de 30/6/38
Fujb – Fundaçao Universitaria Jose Bonifacio
Av. Pasteur, 280 – Urca
22290-240 – Rio de Janeiro – RJ
Processo de Tombamento Inepac n° É-18/300.321/87
Campus da Praia Vermelha – Nucleo de Éspecial Interesse de Preservaçao
Rua Venceslau Bras, 50 – Campus Praia Vermelha
22995-900 – Rio de Janeiro – RJ
IPPMG – Instituto de Puericultura e Pediatria Martagao Gesteira
Rua Bruno Lobo, 50 – Cidade Universitaria
21941-912 – Rio de Janeiro – RJ
Processo de Tombamento Inepac n° É-18/001/551/2016
Processo de Tombamento IRPH n° 01/004138/2015
Éssa extensa lista de bens impoe a UFRJ a ardua e incessante busca por
alternativas para o enfrentamento de problemas rotineiros de manutençao e
conservaçao de ativos protegidos pelo “tombamento”, enquanto instituto jurídico de
preservaçao do patrimo( nio artístico e cultural.
Trata-se de questao complexa, ja que a ause( ncia de políticas de financiamento
específicas para a manutençao desses ativos (como a UFRJ vem reivindicando por meio
da defesa da criaçao de um programa tripartite com o MÉC, MinC e BNDÉS) e o
orçamento da instituiçao duramente contingenciado nos ultimos anos sao obstaculos ao
dever de gestao desses bens. Éxiste sempre a inquietante incerteza da eficie( ncia das
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açoes de proteçao ao patrimo( nio tombado, por causa da absoluta limitaçao
orçamentaria.
Alternativas como emendas parlamentares te( m sido paliativos para assegurar, em
situaçoes específicas, a manutençao e conservaçao dos projetos originais das edificaçoes
tombadas, como no Hesfa. Nessa mesma direçao exsurgem as parcerias, a exemplo do
apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Écono( mico e Social (BNDÉS) ao Museu
Nacional da UFRJ. Inobstante, essas alternativas, mesmo quando materializadas, ainda
estao longe de assegurar a UFRJ o exercício de uma política que garanta a regularidade
da manutençao e conservaçao desse conjunto de ativos.
Recuperar a capacidade de resposta as demandas dos ativos tombados conecta-se
fortemente a capacidade de a UFRJ aplicar boas praticas a gestao de seu patrimo( nio para
aprimorar e incrementar a captaçao de recursos financeiros ou de contrapartidas. Éssa
captaçao viria baseada em uma política solida de manutençao, valorizaçao e utilizaçao
do patrimo( nio, para fazer frente ao estrangulamento orçamentario que se agrava a cada
exercício financeiro.

9.3 Patrimônio imobiliário e captação de recursos
Valorizar o patrimo( nio imobiliario por meio de políticas que garantam sua
preservaçao e o tornem fonte de recursos para a instituiçao e de fundamental
importa( ncia para o futuro da UFRJ. Por isso, tais medidas ja estao em curso, ainda com
largo potencial para novos avanços.
Para que essa valorizaçao aconteça e necessario:
- Aprimorar os controles sobre os valores recebidos pelos pequenos
permissionarios.
- Éstabelecer rotinas de controle para coibir invasoes e usos indevidos do
patrimo( nio da UFRJ.
- Definir objetivamente compete( ncias e atribuiçoes das areas envolvidas com a
gestao, controle e preservaçao dos bens patrimoniais da UFRJ, propondo, inclusive,
alteraçoes normativas desta instituiçao.
- Conceber uma estrutura especializada em gestao e avaliaçao imobiliaria.
- Éstabelecer política clara de reajuste e atualizaçao periodica dos valores
contratados.
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- Delimitar e normatizar as situaçoes em que caibam a concessao de uso, a
concessao de direito real de uso e a permissao de uso precario, mantendo somente nos
orgaos da Administraçao Central a primeira (concessao de uso) e, em alguns casos,
estabelecendo que o ato administrativo de permissao ou autorizaçao de uso seja
realizado, no regular processo administrativo:
a) Pela Prefeitura Universitaria, as permissoes de uso em carater precario de,
no maximo, um me( s em areas externas para emprego de food truck
durante eventos autorizados, estande de vendas e correlatos; e as
autorizaçoes de uso em carater precariíssimo de, no maximo, uma semana
em situaçoes como filmagens, divulgaçao de atividades de utilidade
publica etc.;
b) Pelas decanias e direçao de unidades, as permissoes de uso de, no maximo,
um me( s em situaçoes como confere( ncias, estande de vendas no interior da
respectiva unidade, filmagens, divulgaçao de atividades de utilidade
publica etc.
- Revisar e atualizar todas as relaçoes jurídicas vigentes entre os ocupantes dos
espaços da UFRJ, melhorando os instrumentos contratuais para permitir a melhor gestao
e governança sobre a utilizaçao do bem publico, ultimada por meio de procedimento
proprio, nos termos da lei.
- Realizar consultas publicas para verificar a viabilidade de concessao de areas
nao utilizadas pela UFRJ, dentro de limites e criterios estabelecidos pela instituiçao. Para
tanto, pode ser criado um conselho proprio que viabilize debates com a comunidade
universitaria em torno de alternativas e propostas para o uso de areas, com vistas a
otimizar a captaçao de recursos financeiros.
- Identificar, estudar e empregar boas praticas para a conservaçao e valorizaçao
do patrimo( nio imobiliario da UFRJ.
- Criar e empregar ferramentas de gestao imobiliaria que permitam o
acompanhamento e a melhoria permanentes da gestao do patrimo( nio imobiliario da
UFRJ para, tambem, potencializar oportunidades e implementaçao de boas praticas para
o adequado uso do bem publico. (Monitoramento do uso das areas/salas de
aula/laboratorios/auditorios.)
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9.4 Patrimônio intangível da UFRJ
Um grande potencial para geraçao de recursos pode estar vinculado ao correto
gerenciamento do uso da “marca UFRJ”. Ésse espectro impoe açoes no sentido de buscar
alternativas para otimizar essa capacidade de captaçao, que pode inicialmente ser
tratada por grupo de estudo com o fito de dar o tratamento refinado ao tema,
possibilitando a criaçao de normas e condiçoes adequadas para o uso da marca.
As açoes nessa direçao devem buscar no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (Inpi) as refere( ncias necessarias para garantir o correto registro e emprego da
marca.

9.5 Desenvolvimento de uma política para manutenção predial
A criaçao da Política de Manutençao Predial da UFRJ tem por objetivos:
a) implantar e manter disponível no imovel um Plano de Manutençao Predial
de acordo com a Norma da Associaçao Brasileira de Normas Tecnicas –
ABNT NBR 5674;
b) garantir a observa( ncia dos padroes de segurança de edificaçoes e suas
instalaçoes e equipamentos, de maneira a reduzir a possibilidade de
acidentes e suas conseque( ncias;
c) Determinar a obrigatoriedade de inspeçoes tecnicas visuais e periodicas
nas edificaçoes, com a elaboraçao de relatorios tecnicos sobre o resultado
dessas inspeçoes;
d) regulamentar as açoes de segurança a serem adotadas quando plena a
capacidade funcional da edificaçao;
e) promover o monitoramento e o acompanhamento das açoes de segurança
a serem empregadas nas edificaçoes;
f) fomentar a cultura de segurança no uso da capacidade funcional das
edificaçoes;
g) identificar eventuais falhas de segurança que possam comprometer a
estabilidade das construçoes;
h) proteger a vida dos usuarios das edificaçoes;
i) impedir ou dificultar o início e a propagaçao de ince( ndios, reduzindo
danos ao meio ambiente e ao patrimo( nio;
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j) facilitar a atuaçao dos orgaos de proteçao, de defesa civil e de combate a
ince( ndios.
Para realizar a Política de Manutençao sera necessario:
a) reforçar o Éscritorio Tecnico da UFRJ como orgao responsavel pelas
inspeçoes;
b) aperfeiçoar

normas

que

estabeleçam

que

intervençoes

prediais

(obras/reformas) somente possam acontecer apos a autorizaçao formal do
Éscritorio Tecnico da UFRJ no regular processo administrativo;
c) elaborar e manter contratos de manutençao predial corretiva e preventiva;
d) elaborar e manter contratos de manutençao eletrica corretiva e
preventiva;
e) elaborar e manter contratos de brigadas de ince( ndio nas situaçoes que
assim os exigirem;
f) buscar apoio e cooperaçao tecnica de orgaos especializados, como o
Conselho Regional de Éngenharia e Agronomia (Crea) e outros.

9.6 Descentralização orçamentária e centralização da execução
Propoe-se aqui a criaçao de um forum consultivo para realizar estudos de
viabilidade de centralizaçao da execuçao dos recursos financeiros (criaçao de Centrais
de Compra) visando a maior racionalizaçao da mao de obra envolvida nessa açao, e para
assegurar o cumprimento retilíneo do ordenamento jurídico, com a consequente
diminuiçao das fragilidades de controle apresentadas, principalmente as relacionadas
com o fracionamento de despesa.
O forum devera elaborar estudos objetivando a diminuiçao do numero de
unidades gestoras, com manutençao somente da descentralizaçao orçamentaria por
unidade, sem a necessidade de execuçao descentralizada dos recursos. Éstima-se que e
possível reduzir as atuais 60 unidades gestoras para algo proximo a 20 , podendo variar
para mais ou para menos, de acordo com o avanço nos estudos. O estudo deve centrar-se
na otimizaçao das atividades de compras, finanças e contabilidade, voltada para o ganho
que se obtem com a atuaçao conjunta e compra em escala, possibilitando a padronizaçao
de procedimentos, a melhora do controle interno sobre o gasto publico e do aumento da
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capacidade de resposta para atender as demandas das unidades, mitigando, ainda, a
dispersao de pessoal. Ao mesmo tempo, o forum reuniria condiçoes de acompanhar a
formulaçao de proposta para a normatizaçao geral a fim de criar processos em
permanente adequaçao as necessidades de gastos das unidades da universidade.
A criaçao de Polos de Compra tornara o controle do orçamento participativo a
principal atividade realizada nas unidades da UFRJ, organizando e melhorando a
transpare( ncia nos gastos, criando indicadores para aprimorar a distribuiçao dos
recursos.
A organizaçao nesse nível possibilita a criaçao de matriz de gastos, desenvolvida
para refletir a realidade fatica da UFRJ, constituindo-se em ferramenta para remodelar o
orçamento e em veículos para incluir, monitorar e otimizar os recursos empregados nos
gastos das unidades. Tem-se com esse modelo a chance de a economia feita em
determinada unidade ser utilizada em outra demanda mais necessaria – o a( mbito da
convenie( ncia e oportunidade (por ex., a economia na conta de luz permitir a compra de
livros ou equipamentos; a economia na equipe de limpeza ser aplicada no aumento do
numero de seguranças).
A criaçao de Polos de Compra tambem trara ganhos em relaçao a qualidade da
compra, pois poderao existir polos de aquisiçao especializados em determinado tipo de
material ou serviço, levando-se em consideraçao as especificidades de cada unidade da
UFRJ. Por exemplo: um polo especializado em aquisiçao de material químico, um
especializado em contrataçao de serviços de engenharia e manutençao, um
especializado em aquisiçao de material hospitalar etc.
O forum podera tambem ser o espaço de discussao, no a( mbito da governança,
para a elaboraçao de normas e procedimentos relacionados com as areas de compras,
patrimo( nio, contrataçao de serviços e almoxarifado, e que seriam aplicados para
melhorar e uniformizar os metodos adotados em toda a universidade, produzindo dados
e elementos necessarios a tomada de decisao em relaçao a criaçao de novas unidades
gestoras.
É# preciso aprimorar a transpare( ncia do orçamento descentralizado para que ele
seja objeto de controle dos diretores de unidade, que permanecerao como autorizadores
dos gastos de sua unidade mesmo quando ela nao possuir mais a execuçao.
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9.7 Descentralização do patrimônio mobiliário
Para que haja o efetivo controle sobre os bens patrimoniais moveis, deve ser
descentralizada a gestao desses bens com a utilizaçao do Sistema de Informatica em
desenvolvimento pela area de Tecnologia da Informaçao (TI) da UFRJ. Incorporaçoes e
movimentaçoes serao feitas diretamente pelas unidades nas quais o bem se encontra, e
nao mais pela PR-6, fato que garantira maior controle sobre esse bem e maior agilidade
na atualizaçao do ativo.

9.8 Orçamento realístico para a UFRJ
Para contribuir com a criaçao do orçamento realístico para atender as
necessidades da UFRJ, sao citadas adiante as demandas institucionais que ainda nao
foram licitadas e contratadas por falta de recursos orçamentarios:


Bombeiro Civil – valor anual estimado: R$ 13.000.000,00



Manutençao Predial – valor anual estimado: R$ 18.000.000,00



Manutençao Életrica – valor anual estimado: R$ 20.000.000,00



Seguro Predial – valor anual estimado: R$ 1.500.000,00



Instalaçao de Rede de Dados e Telefonia – valor anual estimado: R$
35.000.000,00

No ano de 2005, a terceirizaçao basicamente estava relacionada aos serviços de
limpeza, portaria e segurança das unidades acade( micas e administrativas da UFRJ. Éntre
os anos de 2007 e 2008, a Administraçao Central passou a responsabilizar-se pelo
pagamento dos serviços de limpeza de suas unidades hospitalares, com exceçao do
Hospital Universitario Clementino Fraga Filho.
No ano de 2009, serviços que eram contratados de forma precaria, por meio de
prestadores de serviços, foram regularizados com a realizaçao de licitaçao para
contratos de prestaçao de serviços.
Ém 2010, foram licitados cargos passíveis de terceirizaçao, que estavam sendo
quitados pela folha de extraquadros dos hospitais da UFRJ. Tambem foram licitados os
auxiliares de bioterio que eram pagos com verbas de pesquisa, de forma fragmentada e
precaria.
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Ém 2012, para o cumprimento de determinaçao da Controladoria-Geral da Uniao,
foi feito o levantamento da necessidade de pessoal terceirizado junto as unidades da
UFRJ. Ésse levantamento indicava que eram necessarias 4.641 pessoas das mais diversas
habilitaçoes nas areas de apoio administrativo, segurança, manutençao predial,
manutençao de equipamentos e limpeza.
Com base no levantamento, foram realizadas as licitaçoes visando atender as
necessidades. Tambem no ano de 2012 aconteceram as novas licitaçoes no serviço de
limpeza, nos moldes impostos pela Instruçao Normativa 02/08, que estabeleceu
criterios de pagamento nao mais por posto de trabalho, e sim por qualidade do serviço.
Apos 2015, os contratos de limpeza sofreram ajustes para o aumento da
produtividade, visando adequa-los a realidade orçamentaria da universidade. Houve
tambem a extinçao ou reduçao de contratos devido a falta de recursos.
Com o aprimoramento das rotinas de fiscalizaçao e a alteraçao na metodologia de
contrataçao, pretende-se adequar, da melhor forma possível, a constante necessidade de
melhoria e o aumento dos serviços a realidade orçamentaria e aos ajustes que esta
impoe.
Ém que pese todo esse esforço para manter a instituiçao em funcionamento, as
dificuldades crescem continuamente.
Para ilustrar, o orçamento da UFRJ de 2018 sofreu duramente com os efeitos da
Émenda Constitucional 95, que limitou os gastos da Administraçao Federal pelos
proximos 20 anos. O limite orçamentario da instituiçao neste exercício e de R$ 388
milhoes, isto e, muito inferior ao de 2017 (R$ 421 milhoes), que tambem foi menor que o
de 2016.
O quadro 42, apresentado no capítulo 8, ilustra bem a dramatica situaçao
orçamentaria da UFRJ, que amarga um deficit de R$ 112 milhoes, fruto de
contingenciamentos anuais sobre um orçamento ja insuficiente, desde 2014.
Ésses contingenciamentos orçamentarios ameaçam a regularidade da gestao dos
contratos que mante( m a instituiçao em funcionamento; entretanto, as normas jurídicas
estabelecem a exige( ncia de repactuaçoes e reajustamentos anuais.
O reflexo desse crescente estrangulamento orçamentario determina um olhar
cada vez mais crítico e minucioso sobre os contratos de despesas da UFRJ para
identificar possibilidades de melhoria na gestao de gastos e propor soluçoes
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juridicamente possíveis que garantam a continuidade das prestaçoes de serviços e
fornecimentos fundamentais, sem supressao de demandas, preferencialmente.
Decerto que a implementaçao de uma política de gestao de riscos formara o
involucro protetor de todas as medidas de otimizaçao de gastos frente ao combalido
orçamento da UFRJ.

9.10 Gestão de riscos
A implementaçao de uma política de gestao de riscos na instituiçao e inadiavel. As
normas de contrataçao vigentes estabelecem, de forma geral, a gestao de risco nao so
como obrigatoria na instruçao previa dos procedimentos administrativos, como tambem
estabelecedora de diretrizes para o planejamento da instituiçao.
O eixo da governança deve tutelar as atividades de gestao de riscos, considerando
as incertezas que recaem sobre as açoes de uma instituiçao do porte da UFRJ, que
invariavelmente enfrenta fatores internos e externos que tornam incerta a consecuçao
de seus objetivos dentro das metas planejadas para o adequado funcionamento.
Com isso, desenvolver e consolidar modelos para a gestao de riscos na PR-6
significara um importante avanço na direçao da eficie( ncia que se espera na execuçao do
orçamento da UFRJ. Nesse escopo, sera preciso pautar a gestao de risco na PR-6 por uma
serie de princípios e diretrizes (ex.: ABNT NBR ISO 31000 – Gestao de Riscos) que
precisam ser atendidos para torna-la eficaz.
Importa consignar que a incorporaçao de princípios e diretrizes em eixo de
atuaçao da PR-6 permitira o gerenciamento de risco de forma sistematica, transparente e
confiavel, dentro de qualquer escopo e contexto, possibilitando tambem a identificaçao
clara dos objetivos da instituiçao, o ambiente em que ela persegue esses objetivos, suas
partes interessadas e a diversidade de criterios de risco, o que auxiliara a revelaçao e
avaliaçao da natureza e a complexidade de seus riscos.
Com a implementaçao da gestao de riscos na PR-6, esperamos:
a) aumentar a probabilidade de atingir os objetivos;
b) encorajar uma gestao proativa;
c) atentar para a necessidade de identificar e tratar os riscos atraves de toda
a organizaçao;
d) melhorar a identificaçao de oportunidades e ameaças;
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e) atender a legislaçao de rege( ncia com maior eficie( ncia, eficacia e
efetividade;
f) melhorar o reporte das informaçoes financeiras;
g) melhorar a governança;
h) melhorar a confiança das partes interessadas;
i) estabelecer uma base confiavel para a tomada de decisao e o
planejamento;
j) melhorar os controles;
k) melhorar a eficacia/eficie( ncia operacional;
l) melhorar o desempenho em saude e segurança, bem como a proteçao do
meio ambiente;
m) melhorar a prevençao de perdas e a gestao de incidentes;
n) minimizar perdas;
o) melhorar a aprendizagem organizacional;
p) aumentar a resilie( ncia da organizaçao.
9.11 Reestruturação da PR-6

A Pro-Reitoria de Gestao e Governança (PR-6) viu-se obrigada a promover
readequaçoes estruturais para sustentar uma política de governança incorporadora de
princípios voltados para a eficie( ncia do desempenho da funçao administrativa, com
e( nfase em capacidade de resposta, gestao de risco, integridade, confiabilidade, melhoria
regulatoria, transpare( ncia, prestaçao de contas e responsabilidade.
Nesse contexto, que considera tambem a preme( ncia de estabelecerem-se meios e
mecanismos para o atendimento as diretrizes da governança publica que emanam do
Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, a PR-6 atuara por meio de seus tre( s eixos
principais, com a seguinte configuraçao:
Superintende( ncia de Gestao – Na gestao de processos de compras e contrataçoes
e na gestao de contratos, sua execuçao e monitoramento.
Superintende( ncia de Governança – No estabelecimento de padroes de articulaçao
interna e externa e na instituiçao de meios de controle e de regulaçao que minimizem
riscos inerentes a administraçao publica.
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Superintende( ncia de Patrimo( nio – Na administraçao de bens do patrimo( nio e no
estabelecimento de normas e procedimentos para ampliar, aperfeiçoar e modernizar a
gestao patrimonial na UFRJ.
Com isso, os movimentos da PR-6 estarao voltados para a modernizaçao de
compete( ncias regimentais visando ao exercício do papel de centro de avaliaçao, controle
e monitoramento da gestao da UFRJ, em busca da excele( ncia da administraçao e a fim de
assegurar maior segurança jurídica para o desempenho de suas funçoes precípuas,
acade( micas e sociais.
Ésse processo de mudanças esta em curso. Avanços significativos na gestao de
custos de contratos ja sao sentidos na universidade, com o emprego de nova sistematica
de contrataçao, com revisao de índices de produtividade, lucro e custos indiretos. Para
exemplificar, tre( s licitaçoes para serviços de limpeza realizadas no segundo semestre de
2017 representaram importantes reduçoes de custos, chegando perto de 30% no caso
das unidades hospitalares, ja considerando o dissídio da categoria, o que totaliza uma
economia de mais de R$ 3 milhoes no orçamento da UFRJ.
No que concerne a gestao patrimonial, a revisao dos instrumentos contratuais,
que outorgam a terceiros o uso e a exploraçao de espaços da UFRJ, prossegue de forma
retilínea para emoldurar tais instrumentos com as melhores praticas de gestao, elevando
a segurança da relaçao jurídica e permitindo a atualizaçao de valores a patamares mais
justos pelo uso do patrimo( nio da instituiçao. Ém abril de 2018 esta em curso a revisao de
contrato e valores da cessao de area da UFRJ ao Centro de Pesquisas e Desenvolvimento
Leopoldo Americo Miguez de Mello (Cenpes), que significara um impacto positivo em
torno de 10 milhoes anuais em recursos proprios a partir do exercício de 2018.
A seque( ncia desse trabalho abrangera a formulaçao de propostas de normas e
procedimentos para uniformizar as praticas do uso do patrimo( nio da UFRJ.
Malgrado os avanços positivos, ha uma nítida percepçao de que o nível de
complexidade das soluçoes para esse cenario e crescente e desafiador, fato que tambem
exigira o engajamento de toda a instituiçao para ajustes e readequaçoes necessarias nos
contratos de despesas, bem como, em outra frente, para o aprimoramento da gestao
patrimonial e otimizaçao da capacidade de captaçao de recursos da UFRJ.
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Universidade Federal do Rio de Janeiro
GABINETE DO REITOR

PLENÁRIA DE DECANOS E DIRETORES, 19 DE SETEMBRO DE
2016.
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO DA UNIDADE ACADÊMICA PARA O
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFRJ

I - OBJETIVO:
As unidades e setores devem coligir informações que subsidiem um novo Documento do PDI a ser
debatido nas Unidades, Centros e setores para posterior discussão e aprovação pelos colegiados
superiores.

II- QUESTÕES ORIENTADORAS:
1) MISSÃO INSTITUCIONAL
I. Como a unidade define sua missão institucional e os objetivos estratégicos relacionados?

II. O que a unidade realizou de mais relevante para alcançar a sua missão institucional nos
últimos 10 anos?
III. Quais os principais obstáculos à realização da missão institucional neste período?
2) INTEGRAÇÃO ACADÊMICA
I. Como tem se dado a interação acadêmico-institucional da unidade com o seu Centro?
Considerar relação graduação (educação básica no caso CAp e EEI; residência e preceptorias,
no caso das unidades hospitalares), pós-graduação, pesquisa e extensão. Apontar avanços,
limites, dificuldades e potencialidades.

II. Apresentar as principais ações que possibilitaram as articulações ensino (graduação e pósgraduação), pesquisa e extensão para a unidade.
III. Identificar as ações articuladoras desenvolvidas entre os Programas de Pós-graduação stricto
sensu da unidade e Centro.
3) ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
I. Apresentar a estrutura curricular dos cursos, considerando avanços e limites das Diretrizes
Curriculares Nacionais, as terminalidades e apontar (justificando brevemente) as principais
alterações do último decênio.

II. Elaborar avaliação do processo referente a tais alterações, indicando avanços, limites,
dificuldades e potencialidades.
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III. Descrever as principais experiências de diversificação curricular.
4) AVALIAÇÃO ACADÊMICA

•

Graduação:

I. Apresentar balanço do ENEM-SISU no ingresso dos estudantes.
II. Indicar a forma de organização e funcionamento da COAA, notadamente para estudantes com
perfil PNAES.
III. Apresentar as formas de incorporação dos estudantes às atividades de pesquisa e extensão da
unidade.
IV. Indicar as formas de avaliação do trabalho docente pelo corpo discente para fins de progressão e
de acompanhamento do trabalho didático-pedagógico.
V. Descrever resultados e estágio de implementação da creditação da extensão.
VI. Analisar o fluxo dos estudantes, por período acadêmico, bem como por terminalidades.
Identificar os maiores obstáculos ao fluxo regular e apontar determinantes da evasão.
VII. Apresentar análise dos estudantes sobre os cursos, caso haja, e indicar se existe alguma forma
de acompanhamento de egressos, caracterizando-a brevemente.
VIII. Analisar desempenho no ENADE.
•

Pós-graduação
I. Apresentar balanço das formas de ingresso adotadas e potencialidades de incorporação de ações
afirmativas.

II. Indicar as formas de organização do acompanhamento dos estudantes, especialmente os
bolsistas.
III. Apresentar as formas de organização de estágios docência e incorporação dos estudantes às
atividades de pesquisa e extensão da unidade.
IV. Analisar do fluxo dos estudantes, por período acadêmico. Identificar os maiores obstáculos ao
fluxo regular e apontar determinantes da evasão.
V. Apresentar análise dos estudantes sobre os cursos, caso haja, e indicar se existe alguma forma
de acompanhamento de egressos, caracterizando-a brevemente.
VI.Identificar limites e possibilidades dos Programas de Pós-graduação stricto sensu da unidade à
luz da avaliação realizada pela CAPES e do projeto político pedagógico do programa.
VII. Identificar os mecanismos de avaliação da unidade quanto à criação e manutenção dos cursos
lato sensu.
5) GESTÃO ACADÊMICA
I. Descrever os colegiados da unidade, periodicidade de suas reuniões, e formas de composição
dos mesmos.

II. Apresentar as formas de consulta à comunidade sobre temas de grande relevância.
III. Indicar como é feito o acompanhamento dos objetivos estratégicos e das ações
correspondentes.
IV. Em que espaços são feitos os balanços da gestão?
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6) COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL E INTERNACIONAL

I. Apresentar os principais programas, termos de cooperação e projetos com outras instituições
nacionais, descrevendo o seu objetivo e apresentando um breve balanço sobre a importância
dos mesmos para a missão institucional, considerando o ensino, a pesquisa e a extensão.
II. Apresentar os principais programas, termos de cooperação e projetos com outras instituições
estrangeiras, descrevendo o seu objetivo e apresentando um breve balanço sobre a
importância dos mesmos para a missão institucional, considerando o ensino, a pesquisa e a
extensão.
7) RELAÇÃO COM DIFERENTES ÂMBITOS DO ESTADO (MINISTÉRIOS, SECRETARIAS entre outros) E COM
A SOCIEDADE (MOVIMENTOS SOCIAIS, EMPRESAS, COOPERATIVAS entre outros).

I.

Apresentar os principais termos de cooperação, programas e projetos com esferas do
Estado e com a sociedade, descrevendo o seu objetivo, duração, participação da
comunidade da unidade e apresentando um breve balanço sobre a importância dos
mesmos para a missão institucional, considerando o ensino, a pesquisa e a extensão.

8) CORPO SOCIAL DA UNIDADE: CARACTERIZAÇÃO GERAL

I.

Estudantes: mudanças no perfil social no decênio, considerando as ações afirmativas e, se
possível, apresentando indicadores e avaliação de envolvimento com o curso/ área e
terminalidades.

II. Docentes: experiência no magistério, formação/ titulação e principais áreas de atuação,
relacionando-as com os objetivos estratégicos dos cursos e da unidade..
III. Técnico-administrativos: experiência profissional, formação/ titulação e principais áreas de
atuação, relacionando-as com os objetivos estratégicos dos cursos e da unidade.
9) FINANCIAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

I. Órgãos de fomento: indicar os editais e a ordem de grandeza de recursos no último decênio,
descrevendo resultados obtidos na forma de novas edificações, laboratórios e outras
infraestruturas.
II. Bolsas (docentes, pesquisadores, apoio técnico e estudantes): indicar modalidades, quantidade,
grandes áreas, agência financiadora, considerando o último decênio.
III. Outras parcerias que envolveram transferências de recursos no decênio.
10) PESQUISA E EXTENSÃO

I.

Identificação dos principais grupos, indicando temáticas gerais, considerando o último
decênio.

11) INFRAESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS
I. Descrever brevemente a situação dos espaços disponíveis para as atividades acadêmicas e suas
repercussões para a missão institucional.
II. Apresentar, contextualizando a situação atual, os principais meios tecnológicos/ equipamentos
necessários ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão.
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III- CRONOGRAMA:
Prazos

Atividades Previstas

19/09/2016

Apresentação do roteiro de trabalho na Plenária de
Decanos e Diretores

20/09 a 20/11

Elaboração e discussão do documento na unidade.

Até 30/11/2016

Aprovação do documento na unidade.

Até 30/12/2016

Aprovação no Conselho de Centro

Até 16/01/2017

Envio do documento para a reitoria
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