Reuniões CTPD - 21/05/2008 e 26/05/2008
Presentes: Prof. Aloísio, Prof. Levi, Prof. Pablo, Prof. FLopes e Prof. Vainer
Assunto: Composição e objetivos/atribuições do Comitê Técnico
As percepções e expectativas em relação aos projetos que constariam no Plano Diretor
UFRJ 2020 se deram em torno da devida articulação entre a UFRJ e a Cidade e a destinação dos
recursos de acordo com as prioridades estabelecidas, com a elaboração de esboço estratégico de
longo prazo a fim de orientar iniciativas de curto prazo.
As principais demandas técnicas identificadas pelo Comitê foram:






Mapa de origem-destino da Comunidade UFRJ;
Coleta de informações junto às unidades, através de questionários e/ou formulários,
que definam projetos nos horizontes 2012 e 2020;
Pesquisa por amostragem junto à comunidade para identificar usos da Cidade
Universitária;
Pesquisa de imagem da UFRJ junto à população em geral. Sugestão: Publicação em
meios de comunicação, como por exemplo, sites e jornal da UFRJ, a respeito de
informações e notícias do Plano Diretor;
Pesquisa nas comunidades vizinhas (Maré, Bonsucesso, Ilha do Governador).

Resumo Geral do escopo de trabalho/atribuições do Comitê:



Elaboração do Plano Diretor;
Apresentar projetos e propostas em relação a intervenções prioritárias, como salas
de aula, alojamentos e refeitórios;
 Definir o levantamento de dados necessários;
 Coordenar o trabalho de equipes técnicas de apoio;
 Articular canais de interação com a Comunidade UFRJ;
 Articular interação técnica com governos municipal, estadual e outras instituições
sediadas na Cidade Universitária.
Resumo de Reuniões Anteriores com Unidades:
 CAp UFRJ (Direção): demonstrou possibilidade/interesse de se transferir para a
CidUni;
 IFCS: Demonstrou possibilidade/interesse de se transferir para a CidUni;
 Faculdade de Educação (Direção): Demonstrou possibilidade/interesse de se
transferir para a CidUni;
 FACC: Considerou de interesse a proposta de expandir vagas com oferta de curso
diurno na Cidade Universitária.
Reunião CTPD – 25/06/2008
Presentes: Prof. Pablo, Prof. Fred, Prof. Iglesias, Prof. Vainer e Prof. Levi
Pautas:







Reunião IFCS – Debate a respeito das resistências, expectativas e preocupações dos
integrantes do IFCS após a apresentação da proposta do Plano Diretor UFRJ 2020 em
relação à transferência do IFCS para a Cidade Universitária.
Sistema Viário – Debate acerca do documento “Programa de Re-estruturação e
Expansão – PRE/UFRJ” (Disponível em: http://1drv.ms/1KQgWUB), com preocupações
relativas principalmente às propostas de construção do acesso à Linha Vermelha-Centro
(possível aumento do tráfego interno), localização do Terminal Rodoviário e apoio do
CENPES para Anel Viário e Terminal das barcas.
Reunião com ETU – Agendar reunião para possibilidade de apoio do ETU aos trabalhos
técnicos do Comitê Técnico do Plano Diretor.
Agendamento de Visita Técnica Perna Seca – HU

Ata de Reunião Plenária Ordinária - Departamento de História - 16/07/2008
Presentes: Doutores Ana Maria Lugão Rios, André Leonardo Chevitarese, Andréa Viana Daher,
Antonio Carlos Jucá de Sampaio, Carlos Ziller Camenietzki, Fábio de Souza Lessa, Jessie Jane V.
Sousa, João Luis Ribeiro Fragoso, José Murilo de Carvalho, Juliana Beatriz Almeida de Souza,
Magda Maria Jaolino Torres, Maria Aparecida Rezende Mota, Maria Paula Nascimento Araujo,
Marta Mega, Mônica Grin, Norma Musco; e o professor substituto Denílson Botelho. Também
estavam presentes, as bibliotecárias do IFCS Virginia Lúcia Moreira e Algacilda Alves da
Conceição e a representação discente.
Nesta reunião, o Professor Pablo Benetti apresentou uma exposição detalhada sobre o
Plano Diretor UFRJ 2020 (que, na época, ainda não havia sido aprovado pelo Consuni), além de
projetos urbanísticos e arquitetônicos que foram elaborados para a nova Cidade Universitária.
Em relação à segurança do Campus, houve preocupação por parte dos presentes, e
explicou-se que além de políticas específicas mantidas pela Prefeitura do campus, o próprio
adensamento populacional e territorial da Cidade Universitária favoreceria a segurança.
Em relação à transferência do IFCS para a Cidade Universitária, houve opiniões
divergentes, porém abrangidas pela preocupação da manutenção e funcionamento de cursos
noturnos no campus, como a graduação em História. Contudo, explicou-se que, atualmente, já
existem cursos noturnos em pleno funcionamento na Ilha do Fundão.
Reunião CTPD – 16/07/2008
Presentes: Prof. Pablo, Prof. FLopes, Prof. Vainer, Prof. Aloísio e Prof. Levi Convidado: Costa
Reis (Poli)
Pautas:









Reunião com Representantes do IFCS - apresentação dos estudos preliminares da
proposta do Plano Diretor, com especial ênfase para o prédio das Humanidades;
Reunião sobre Projeto da Biblioteca do CT - apresentação dos estudos preliminares da
proposta do projeto Biblioteca CT para a unidade;
Reunião sobre Transportes na Ilha do Fundão - discussão de algumas alternativas de
opções de transportes para o Fundão (hidroviário, bicicletas e ferroviário), com as
possíveis participações de representantes da Secretaria Estadual de Transportes – RJ e da
SUPERVIA;
Seminário na CalPoli (Califórnia – USA) – discussão de espaços universitários integrados;
Organização de Evento Internacional na UFRJ sobre Campi Universitários;
Avaliação da possibilidade de incorporação do projeto do Museu de Geologia – IGEO no
Plano Diretor;
Discussão da expansão de salas de aula nos fundos do Bloco A do CT – aguardo da
documentação necessária (projetos de arquitetura, orçamento, etc.) para a licitação da
execução das obras pela FUJB.

Reunião CTPD – 16/07/2008
Pautas:


Informes sobre o Plano Diretor: Reunião Consuni, reunião IFCS, reunião biblioteca CT e
questão dos transportes.



Questões Pendentes: EAD (Ensino a Distância – local e cronograma), expansão blocos
CCS e prédio de Química.



Agenda Plano Diretor – Contatos Externos: Comitê Olímpico do Brasil – Olimpíadas 2016,
Confederação Brasileira de Futebol – Copa do Mundo 2014, áreas de entorno (Ilha do
Governador e Maré) e GP (Grupo de Trabalho) – IPP/Estado RJ/ SPU/ UFRJ.



Apresentação de projetos consolidados: Biblioteca CT, Alojamento CCMN e Refeitório.

Ata de Reunião – Instituto de Química – 18/07/2008
Presentes: Prof.ª Cássia, Prof.ª Ângela Rocha, Prof. Francisco Radler, Prof.ª Virginia, Prof. do
Instituto de Química, Prof. Pablo Benetti.
Nesta reunião, foi apresentado o atual Plano Diretor da Universidade Federal do Rio de
Janeiro pelo Prof. Pablo Benetti para os membros do Instituto de Química. Discutiu-se a questão
das normas para laboratórios, que por medidas de segurança, devem ser construídos com prédios
de no máximo três andares. O Prof. Pablo explicou que o Plano Diretor está trabalhando com
prédios de no mínimo quatro andares, porém, se for o caso de construir prédios de três andares
para abrigar laboratórios do IQ, o déficit da área resultante deverá ser compensado em outras
edificações no mesmo local, que poderão ser utilizadas por outras unidades acadêmicas, o que é
condizente com o teor do Plano Diretor de integrar as unidades da Universidade.
Reunião sobre o TAV – Trem de Alta Velocidade – UFRJ – 05/12/2008
Nesta reunião, estiveram presentes o Prof. Pablo Benetti, ex-diretor da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, Willian Aquino, representante do Consórcio Halcrow/Sinergia e Marcelo
Trindade, do BNDES, a fim de discutir a implementação do TAV em pontos do campus UFRJ da
Ilha do Fundão. A discussão se deu em torno dos pontos onde o TAV passaria pelo campus, em
que a simulação inicial feita pelo Consórcio demonstrava que o trem passaria em áreas vazias do
campus àquela época, o que mudaria de cenário de acordo com os projetos do Plano Diretor.
Além disso, houve a concordância que a aprovação da passagem do TAV pela UFRJ seria
facilitada se houvesse uma proposta de contrapartida em relação ao melhoramento no acesso à
Universidade por meios de transporte alternativos. Willian ficou de encaminhar as considerações
e as sugestões do prof. Pablo aos responsáveis no Consórcio Halcrow/Sinergia pelo
desenvolvimento do traçado.
Reunião CTPD – 08/12/2008
Presentes: Prof. Pablo, Prof. FLopes, Prof. Fred, Ivan, Prof. Waldyr, Prof. Iglesias e Prof. Levi
Convidados: Prof.ª Virgínia e Prof.ª Ângela (LaDO) e Pedro (CoordCom)
Pautas:


Apresentação da ordem da Pesquisa de Opinião - Vida Universitária: Hábitos e Anseios
– Envolve comunidade UFRJ, comunidade extra-UFRJ e comunidades vizinhas aos espaços
da UFRJ.



Subcomitê Esporte e Lazer – Elaboração de cronograma de ação, conceitos e estratégias
sobre o tema Esporte e Lazer na Cidade Universitária – definir projetos que constarão no
Plano Diretor.



Indicação de representantes para os Grupos de Trabalho da Praia Vermelha e
Unidades Isoladas.

Reunião CTPD – 15/12/2008
Presentes: Prof. Pablo, Prof. FLopes, Prof. Levi e Prof. Vainer
Convidados: Prof.ª Diana Maul (FM) e Pedro (CoordCom)
Pautas:


Museu(s) na UFRJ: Apresentação da proposta de projeto de pequenos museus nas
unidades da UFRJ. Incorporação da discussão ao Comitê Técnico do Plano Diretor e
criação de um Subcomitê Museu que articule conceitos, abrangência, dimensionamento,
estratégias e cronograma de ações do projeto.



Instalação do Conselho Participativo e Grupos de Trabalho: Discutiu-se a necessidade
de agilizar a instalação do Conselho Participativo do Plano Diretor e dos Grupos de
Trabalho (GT) da Praia Vermelha e de Unidades Isoladas.



Implantação de obras: Objetivando adiantar o processo e providências necessárias,
resolveu-se priorizar as seguintes obras planejadas: Construção de Residência
Universitária, acoplada a Restaurante Universitário, com cerca de 500 vagas e modelo
padrão: 2 ocupantes por quarto e 4 ocupantes por banheiro; Restaurante Universitário
CCMN, projeto integrado à Residência Universitária, mas inicialmente com implantação
isolada; e projeção de unidades acadêmicas padrão para CCJE e CFCH, interagindo com
FE, FND, FACC, NEI, IFCS, a fim de negociar eventuais adaptações.

Reunião CTPD – 26/01/2009
Presentes: Prof. FLopes, Prof. Pablo, Prof. Vainer e Prof. Levi
Convidados: João Eduardo e João Pedro (CoordCom)
Pautas:


Relatório Técnico Perna Seca HU – Previsão de conclusão e encaminhamento ao
MEC/SESu para Janeiro/2009;



Residências Universitárias – Apoio da Sr.ª Helena (ex-funcionária da Caixa) para a
elaboração de projeto de financiamento para residências na Cidade Universitária,
baseado em levantamento de informações sobre alunos e servidores ingressantes.



Novos Complexos Acadêmicos – Debate acerca da projeção de instalações acadêmicas
que integrem todas as unidades componentes do CFCH (IFCS, FE, ECO, ESS, IP e
Decania), já que haverá prioridade dos investimentos dos recursos disponíveis nas áreas
acadêmicas de Ciências Sociais e Humanas. Projeto (maquetes físicas e eletrônicas) para
apresentação em reunião do Conselho do CFCH.



Proposta de Organização da Sessão de Instalação do Conselho Participativo
(Fevereiro/2009) – Representantes: Reitor (Presidente), Vice-Reitora, 3 membros do

Conselho Universitário, 2 membros do Conselho de Ensino de Graduação, 2 membros do
Conselho de Ensino para Graduados, 1 membro do Conselho de Curadores, 2 membros do
Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ (Sintufrj), 2 membros da Adufrj SSind - Seção Sindical dos Docentes da UFRJ, 2 membros do Diretório Central dos
Estudantes (DCE), 1 membro da Associação de Pós-Graduandos da UFRJ, 1 representante
da Vila Residencial, 1 representante dos institutos de pesquisa e demais instituições não
universitárias da CidUni, 1 representante dos moradores da comunidade da Maré, 1
representante das instituições e organizações da Ilha do Governador, 1 representante do
Governo do Estado do Rio de Janeiro, 1 representante da Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro, 1 representante dos municípios que integram a região metropolitana do Rio de
Janeiro, 1 representante da Academia Brasileira de Ciências, 1 representante do Clube
de Engenharia, 1 representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil, 1 representante do
Sindicato dos Engenheiros, 1 representante do Sindicato dos Arquitetos e 1 representante
da Ordem dos Advogados do Brasil.


Proposta de Organização da Sessão de Instalação do Grupo de Trabalho POUPV (Plano
de Ocupação e Uso da Praia Vermelha) para Fevereiro/2009 – Representantes: 3
representantes da Administração Central da UFRJ, 4 representantes das unidades da
Praia Vermelha (CCJE, CCS, CFCH, FCC), 4 representantes das unidades da Cidade
Universitária (CCS, CLA, CCMN, CT), 1 representante dos alunos das unidades da PV e 1
representante dos servidores técnico-administrativos em educação da PV.



Proposta de Organização da Sessão de Instalação do Grupo de Trabalho POUUI (Plano
de Ocupação e Uso das Unidades Isoladas) para Fevereiro/2009 – Representantes: 3
representantes da Administração Central da UFRJ, 6 representantes das unidades
isoladas do Centro (Escola de Música, IFCS, FND, Observatório do Valongo e Museu
Nacional), 1 representante das unidades isoladas do CCS, 4 representantes das unidades
da Cidade Universitária (CCS, CLA, CCMN, CT), 2 representantes dos alunos das unidades
isoladas do Centro e 1 representante dos servidores técnico-administrativos em educação
das unidades isoladas do Centro.



Elaboração da Proposta Plano Diretor UFRJ 2020 – Cronograma Pré-CONSUNI:
Encaminhamento dos relatórios dos Grupos de Trabalho e Subcomitês Temáticos;
Aprovação final do CTPD e apresentação da Proposta Plano Diretor 2020 no CONSUNI.
Cronograma Pós-CONSUNI: Debates na Comunidade UFRJ; Previsão de recebimento de
subsídios; Apresentação da versão final do PD 2020 no CONSUNI.

Reunião CTPD – 02/02/2009
Presentes: Prof. Aloísio, Prof. Pablo, Prof. Vainer, Ivan e Prof. Levi.
Convidados: Ericksson (Poli) e João Pedro (CoordCom)
Orientações determinadas em reunião do Comitê Técnico do Plano Diretor:
Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH): Discutiu-se a priorização dos investimentos
dos recursos disponíveis para a construção de complexos acadêmicos nas áreas de Ciências
Sociais e Humanas. Houve apresentação da maquete das instalações acadêmicas planejadas na

área de Convergência CLA-CFCH para discussão a respeito das eventuais transferências de cada
unidade interessada para a Cidade Universitária.
Política de ocupação da Praia Vermelha e de Unidades Isoladas: Reforçou-se o
compromisso de concentração de atividades acadêmicas na CidUni, onde instalações liberadas
por eventuais transferências, como por exemplo, o Palácio Universitário, deverão ser utilizadas a
fim de oferecer apoio a atividades culturais, e que, prédios de baixo ou nenhum valor
arquitetônico deveriam ser demolidos para implantação de jardins ou chácaras de domínio
público. Importância da construção de um Centro de Convenções na Praia Vermelha, para o
horizonte

2020,

incluindo

auditórios,

hotel-escola,

restaurante-escola,

estacionamento

subterrâneo. Ao mesmo tempo, destacou-se a importância de pensar políticas de conexão entre
a Praia Vermelha e a CidUni.
Proposta de Ocupação do IFCS e FND: Discutiu-se o aproveitamento de sua localização, no
Centro da Cidade, para a oferta de cursos livres e gratuitos para o público trabalhador. Possível
conciliação de uso com pequenos museus e/ou espaços de memória.
Reunião CTPD – 27/04/2009
Presentes: Prof. Pablo, Prof. Vainer, Prof. FLopes, Fred, Prof. Waldyr, Prof. Hélio e Prof. Levi
Convidado: Pedro (CoordCom)
Pautas:


Revisão do Texto da Proposta do CTPD – Inclusão de Parecer aprovado no CONSUNI,
menção ao material disponibilizado no site da UFRJ e formas de divulgação e debate
(Conselho Participativo, oficinas temáticas, etc);




Texto de Apresentação ao Reitor;
Revisão da tabela de expansões propostas – Verificar dados com as respectivas
unidades;



Planta de localização das novas edificações aprovadas;



Plano de ocupação e uso do solo para a CidUni;



Previsão para revisão final do Plano Diretor para o dia 18/05/09;



Previsão para início da distribuição dos cadernos para o dia 25/05/09;



Proposta de organização da reunião do Conselho Participativo para Maio/2009 –
Temas: Mobilidade e Acessibilidade; Solicitação de reunião com representante do
Governo Estadual do Rio de Janeiro; Convocação de representantes oficiais; Possível
convite a demais representantes, como da Supervia, Barcas, Secretaria Estadual de
Transportes, além de representantes de outras Universidades Públicas;



Certificação Ambiental – Incorporar, nas normas e orientações para construção de novas
edificações na UFRJ, critérios e procedimentos que garantam a acessibilidade universal e
as exigências ambientais de acordo com as certificações internacionais;



Proposta de organização de Oficinas Temáticas para Junho/Julho/2009 – Principais
Temas: Cidade Universitária, Cidade da Inovação (Ciência e Tecnologia); Cidade
Universitária, Cidade do Conhecimento (Cultura e Museus); Cidade Universitária, Cidade

Saudável

e

Cidade

Esportiva;

Cidade

Universitária,

Cidade

Acessível;

Cidade

Universitária, Cidade Responsável em Energia e Meio Ambiente; Estudar na CIDUNI, Morar
na CIDUNI – Política de Residência Universitária. Formato: Seminário (mesa/painel
temático com expositores e debates, além de mediador para discussões). Apresentação
do CTPD para o tema. Divulgação para estímulo a participação da Comunidade UFRJ e
convite a pessoas externas e internas para tratar do assunto.
Reunião CTPD – 25/05/2009
Presentes: Prof. Pablo, Ivan, Prof. FLopes, Prof. Waldyr, Prof. Hélio e Prof. Levi
Convidado: Rodrigo (CoordCom)
Pautas:


Agendamento de Reunião do Conselho Participativo para Junho/2009 – Proposta de
organização: Abertura; Introdução (contendo ideias centrais do Plano Diretor UFRJ e um
programa de debates sobre reuniões do Conselho e Oficinas); Apresentação Esporte e
Lazer; Apresentação Cultura; Tempo para debate. Publicação de texto-convite sobre os
temas a serem divulgados, bem como suas respectivas referências, e banner de
divulgação (se possível).



Agendamento de Reunião do CTPD para Julho/2009: Temas centrais - Habitação,
Alimentação, Serviços e Comércio; Organização – apresentação do tema e discussão
aberta.



Agendamento de Reunião do CTPD para Agosto/2009: Temas centrais – Energia, Meio
Ambiente e Inovações; Organização – apresentação do tema e discussão aberta.



Agendamento de Oficinas Temáticas – Proposta de organização: Formato de seminário
(painel expositor e mediador de debates); Apresentação do CTPD sobre o tema;
Divulgação para estimular a participação de toda a comunidade UFRJ; Convite à
sociedade interna e externa, a fim de contribuir com o desenvolvimento do tema
exibido.



Definição do Slogan do Plano Diretor UFRJ 2020 – “Uma Universidade integrada que se
integra à Cidade”

Reunião CTPD – 20/07/2009
Presentes: Prof. Pablo, Prof. Levi e Raquel (secretária)
Convidados: Prof.ª Angela Uller, Luciana e Rodrigo (CoordCom)
Pautas:


Agendamento de Reunião do Conselho Participativo em Agosto/2009 sobre Energia,
Meio Ambiente e Inovação – Organização proposta: Breve introdução ao Plano Diretor
UFRJ; Apresentação CidUni: vitrine privilegiada das suas Ideias, com elaboração de fichas
técnicas de projetos/pesquisas nas áreas de Energia e Meio Ambiente, bem como
projetos com caráter de Inovação em múltiplos âmbitos. Exemplos: Jardim Botânico e
atitudes limpas, usina de lixo, reuso de água, rede de águas pluviais, ônibus à
Hidrogênio, unidade piloto de Etanol, parque de reciclagem, laboratório antidopping/Raddler, central de tratamento de água, biotérios, parque tecnológico, parque




de fármaco, oficinas de nanotecnologia, restauração de obras de arte, wireless para
espaços abertos, entre outros; separação de material necessário, como o caderno do
Plano Diretor, folders, convite eletrônico e ofício-convite e caderno com fichas-projetos;
e convocação de integrantes internos e externos.
Agendamento da IV Oficina Temática: Cidade Saudável e Esportiva
Novos prédios para transferência de Unidades (FE, FACC, NEI e Decania CCJE):
Agendar reunião com as unidades envolvidas, com a apresentação de proposta de
adicionar área de 6000 m² ao projeto inicial, e de 20% das salas de aula de cada unidade
ser para uso compartilhado.

Reunião CTPD – 05/10/2009
Presentes: Prof. Pablo, Raquel (secretária), Prof. Vainer, Prof. Hélio, Prof. Waldir e Prof. Levi
Convidado: Bruno (CoordCom)
Nesta reunião, ocorreu a discussão sobre estratégias do Plano Diretor esperadas em
relação às Olimpíadas 2016. Temas priorizáveis para negociações:


Ligação Galeão-Santos Dumont, com passagem pela Cidade Universitária;



Solução de transportes incluindo a Cidade Universitária;



Centro de Treinamento com equipamentos/instalações paralímpicos;



Despoluição da Baía de Guanabara e urbanização do entorno;



Hotel de trânsito e/ou hospital olímpico (possibilidade de recuperação e uso
provisório de parte da Ala Sul/HU);



Laboratórios Antidoping;



Campanha de reflorestamento: “Plantio de um milhão de árvores na Cidade
Universitária”.

Reunião CTPD – 16/04/2010
Presentes: Prof. Pablo, Prof. Vainer, Prof. Waldyr, João Eduardo, Fortunato, Almaisa e Raquel.
Pautas:


Seminário de integração Ilha – Sociedade (Responsabilidades Socioambiental e
Educacional): Convite a PR-5 para assumir as ações desta pauta, começando por um
levantamento de todas as atividades que a UFRJ possui em parceria com a sociedade.
Relação com levantamento similar realizado pelo Cenpes através das empresas sediadas
na Ilha do Fundão.



Publicação do Plano Diretor aprovado pelo CONSUNI: Pedido de uma nova revista com
o PD UFRJ 2020, com as seguintes determinações: realização em formato de paisagem;
Inclusão de novas fotos; inclusão de boxes sobre o histórico da UFRJ, bem como seus
planos diretores anteriores, história do Palácio Universitário, etc; encadernação em
espiral; Revisão do texto através da ata de aprovação do Plano. Debateu-se ainda, a
ideia da elaboração de um DVD englobando (histórica e estatisticamente) o
desenvolvimento da Cidade Universitária, a ocupação e os usos da Praia Vermelha e o
desenvolvimento das áreas isoladas.



Expansão da Biologia – Análise do projeto de expansão na frente do Bloco A do CCS, com
recursos da Petrobras, acarretando a melhoria da comunicação entre o Terminal de
Integração e o CCS e HU.



Solicitações de cessões de terrenos (Sintufrj)– Análise do pleito do Sintufrj para área de
fixação na Cidade Universitária, e debates/sugestões em relação à formatação do
Programa e do espaço ocupado, que deverão ser melhor discutidas em reunião futura.

Reunião CTPD – 14/05/2010
Presentes: Prof. Pablo, Prof. Vainer, Prof. Waldyr, João Eduardo, Almaisa, Ivan, Prof. Levi e
Raquel.
Pautas:


Seminário de integração Cidade Universitária – Sociedade: Apresentação de projetos
que possuem relação com as comunidades vizinhas a CidUni – UFRJ e proposta de
questionário que inclua esses projetos para encaminhamento a direção das unidades.



Publicação Plano Diretor 2020 UFRJ aprovado pelo CONSUNI: Debate sobre a
necessidade de contratação através de licitação de uma empresa para a impressão e
encadernação na revista do Plano Diretor.

Reunião CTPD – 21/05/2010
Presentes: Prof. Pablo, Prof. Vainer, Prof. Levi, Sr. Ivan, Orlando (BR-Petrobras), Marcelo Torres
(BR-Petrobras) e Raquel
Pautas:






Infraestrutura em geral – Ficou acordado que o tema seria debatido em próxima
reunião, com a presença do DHRIMA, para definir conceitos e projetos.
Grupo de Trabalho Estado-Prefeitura-UFRJ – Ficou acordado que o tema seria debatido
em próxima reunião.
Seminário sobre o Parque Minerva – Documentação enviada por e-mail para análise do
Comitê a respeito das informações do seminário, em que houve a proposta de inserir
também informações sobre o Parque, como por exemplo, tamanho, vestiários, atividades
culturais e esportivas, restaurantes, rede de telões, tendas permanentes e eventuais,
etc.
Mudança de local do Posto BR-Petrobras/Cenpes – Entrega de desenhos e documentos
referentes ao novo posto, incluindo estudos para instalações de bombas de gás natural,
além de restaurante, posto de informação sobre a Cidade Universitária e mais dois
espaços comerciais a serem definidos pela UFRJ.

Reunião CTPD – 28/05/2010
Presentes: Prof. Pablo, Prof. Hélio, Prof. Levi, Prof. Paulo Renato e Raquel
Pautas:


Infraestrutura em Geral: Apresentação de propostas para drenagem, retenção e uso de
águas pluviais, como para irrigação dos jardins da UFRJ, o que funcionaria para a solução
da constante ocorrência de alagamento das vias da Cidade Universitária. Observou-se
que o lençol freático da CidUni está muito perto da superfície, e tal fato prejudica a
absorção das águas pluviais, o que poderia ser resolvido com, por exemplo, bacias e
cisternas de retenção da água. Dessa forma, concluiu-se que este tema poderia ser





contemplado por um grupo de trabalho, com ajuda da Prefeitura Universitária no que diz
respeito aos desenhos da CidUni.
Mudança de local da pista de aeromodelismo: Proposta de fechamento de uma das vias
próximas ao Parque Tecnológico para a utilização pelo clube de aeromodelismo, bem
como o uso de um galpão ao lado do Hangar da UFRJ, aos finais de semana.
Bicicletário: Proposta de confecção de bicicletários em diversos pontos da UFRJ,
utilizando-se do modelo de bicicletários do LabOceano (Laboratório de Tecnologia
Oceânica – UFRJ).

Reunião CTPD – 11/06/2010
Presentes: Prof. Vainer, Prof. Levi, Fortunato e Raquel.
Pautas:


Consolidação do Comitê Técnico do Plano Diretor – Apresentação de documentação
para consolidação do CTPD, com determinação de futuras possíveis sugestões do Comitê.



Publicação do Plano Diretor – Apresentação do cronograma para publicação final do PD
2020 UFRJ, dispondo-se da seguinte forma: Produção dos textos dos boxes para a revisão
do Prof. Vainer; Devolução do texto à COORDCOM; Consumação da diagramação;
Apresentação ao CTPD para aprovação final.

Reunião CTPD – 17/07/2010
Presentes: Prof. Pablo, Prof. Vainer, Prof. Waldyr, Francisco Assis, Iaci A. de Azevedo, Ana
(jornalista Sintufrj), Marilena Salazar, CoordCom (Luciana, Joyce, Ana Carolina) e Raquel
Pauta: Solicitações de cessões de terrenos (Sintufrj e Casa do Aposentado) CBPF, CIMAM
(aviões-aeromodelismo), Espaço Alexandria, Escola Técnica – Sobre o pleito do Sintufrj, o
comitê concordou com o local solicitado e as atividades propostas no local, porém precisaria
avaliar o tamanho da área. Apresentou-se a ideia de criação de um Clube Universitário, onde
haveria uma área de convivência para os estudantes, professores e técnicos da UFRJ. O Sintufrj
informou que o espaço seria construído com recursos próprios, e que as áreas para atividades,
como, por exemplo, a sala de conferência seria aberta para todo corpo discente, docente e
técnico da UFRJ. Sobre a questão do Aeromodelismo, o comitê acordou que ainda discutiria os
termos de cessão da área proposta com as estâncias responsáveis.
Reunião CTPD – 06/08/2010
Nesta reunião, estiveram presentes o Prof. Pablo, Prof. Vainer, Prof. Levi, Prof. Waldyr, e os
representantes do Sintufrj e do DCE.
Pautas:


Clube Universitário: Discutiu-se a importância da criação de um Clube Universitário que
englobe as três entidades representativas da Universidade (Sintufrj, Adufrj e o DCE).
Houve a proposta de fundar uma Escola Superior da Cidadania, ligada ao Clube
Universitário, a fim de oferecer cursos para o corpo universitário, bem como para a
população em geral. A ideia de criação do Clube Universitário estaria de acordo com a
proposta de integração aprovada no Plano Diretor, estando, desta forma, aprovada pelo
DCE e o Sintufrj, que apenas discutiria a área cedida para tal projeto.



Residência Universitária: Informou-se que o modelo de residência universitária aprovada
no Plano Diretor resultará em um custo alto para a Universidade. Desta forma, o Comitê

sugeriu a ideia de financiamento pela Caixa Econômica Federal, através de um programa
específico de moradia universitária, onde a instituição solicitou projeto piloto do mesmo.
Apresentação dos critérios para a residência universitária:








Alunos com renda familiar até 3 salários mínimos – subsídio total (moradores RJ);
Alunos com renda familiar superior a 3 salários mínimos –subsídio parcial (moradores RJ);
Alunos com renda familiar até 5 salários mínimos – subsídio total (moradores de outras
cidades);
Alunos com renda familiar superior a 5 salários mínimos – subsídio parcial (moradores de
outras cidades);
Técnicos Administrativos e Professores pagariam um aluguel diferenciado;
Todas as residências serão iguais independentemente de serem pagas ou não;
Alunos, técnicos e professores residirão no mesmo edifício.

Proposta de adesão da pauta residência universitária pelo DCE e Sintufrj, bem como
solicitação de levantamento de demanda.
Reunião CTPD – 20/08/2010
Presentes: Prof. Pablo, Prof. Vainer, Prof. Levi, Prof. Waldyr, IVIG (Marcos Freitas, Neilton e
Janete) e Raquel.
Pauta: Cidade Universitária – Efeito Estufa Zero: Apresentação sobre a proposta abordada no
Plano Diretor de transformar a Cidade Universitária em uma cidade ambiental e energeticamente
responsável. Para isso, foi solicitada a ajuda do IVIG (Instituto Virtual Internacional de Mudanças
Globais – Coppe UFRJ), que respondeu se comprometendo a elaborar um documento que
ajudasse o Comitê a conseguir apoio financeiro. O CTPD entregou desenhos e disponibilizou
ajuda técnica para a preparação do documento pelo IVIG.
Reunião CTPD – 03/09/2010
Presentes: Prof. Pablo, Prof. Vainer, Prof. Levi, Prof. Waldyr, Mauricio Guedes, CoordCom
(Fortunato e Joyce), IVIG (Marcos Freitas, Neilton, Ingrid e Sylvia) e Raquel.
Pautas:


Aprovação final da publicação do Plano Diretor UFRJ 2020 – Sugestão de mudanças na
revista do Plano Diretor, tais quais: Inclusão da lista de membros do Conselho
Universitário; Inclusão da data da aprovação do Plano Diretor; Renumeração das páginas
e notas; Organização das fontes de todos os textos; Inserção de legenda em todas as
fotos e gráficos, etc.



Fundão Carbono Zero – Apresentação do projeto “Fundão Carbono Zero”, que será uma
base para o anteprojeto da “Cidade Universitária – Efeito Estufa Zero”. Indicação de
pessoas relacionadas ao assunto para trabalharem no projeto. Acertou-se uma data para
a apresentação do anteprojeto.



Instituto de Tecnologia e Engenharia da Mudança Global em Energia e Meio Ambiente
– Debate acerca da necessidade de possíveis áreas para sua instalação.

Reunião CTPD – 19/11/2010
Presentes: Prof. Levi, Prof. Vainer, Ivan, Prof.ª Laura, Isabel e Raquel.
Pautas:






Escola Superior da Cidadania – A criação da Escola teria o intuito de fundar um centro
de formação para o público interno e externo, com salas de aulas, auditórios, espaços
para conferências e eventos diversos, possuindo também áreas compartilhadas, com, por
exemplo, associações e centrais sindicais, também sendo possível tornar-se um hotel de
trânsito para eventuais necessidades. Informou-se a possibilidade de arrecadação de
recursos com o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).
Cidade Universitária, Cidade Comunicativa, Cidade do Conhecimento e das Artes –
Agendamento de reunião para discussão a respeito da ideia do Museu do Conhecimento.
Universidade Livre – Apresentação da ideia da criação de uma Universidade Livre, que
oferecia cursos de graduação, cursos livres de formação e não seria necessária seleção
para ingresso. Debateu-se a proposta de praticar uma experiência com número pequeno
de salas, e possibilidade de utilizarem-se salas do IFCS no período noturno para tal.

Reunião CTPD – 26/11/2010
Presentes: Prof. Pablo, Prof. Vainer, DCE (Anderson e Kenzo), Prof. Ismar, Prof. Luis Acosta
(Adufrj), Gilson (Sintufrj) e Raquel
Pautas:


Espaço do Canecão e Bingo (Discussão Preliminar): Apresentação da atual situação do
Bingo, impedido de receber visitas por uma ação judicial, além de graves problemas de
infraestrutura e proposta de transformação do Bingo, Canecão e Praia Vermelha em um
Centro de Convenções Universitário. A ADURJ e o DCE apresentaram a proposta de uma
visita a essas áreas, e agendarem, se possível, atividades culturais e acadêmicas nesses
espaços até o início de suas obras, bem como demonstraram interesse de acompanhar o
cronograma de ações que vão ser realizadas no Canecão e no Bingo. O CTPD destacou a
importância cultural e artística dessas áreas para o Rio de Janeiro, e por isso, a proposta
de convite a Secretaria Cultural do Estado, do Município e ao Ministério da Cultura para
debate sobre o futuro dessas instalações.



Museu do Conhecimento: Discutiu-se a ideia do projeto do Museu do Conhecimento,
para dar andamento às diretrizes aprovadas no Plano Diretor, especificamente o tema
“Cidade Universitária, Cidade Comunicativa, Cidade do Conhecimento e das Artes”, que
aborda essa proposta. Concluiu-se que o projeto deverá ser bem estudado pelo CTDP,
devido às dificuldades de construção encontradas para implantação do Museu da
Geodiversidade, que segue linhas comuns ao Museu do Conhecimento.

Reunião CTPD – 17/12/2010
Presentes: Prof. Pablo, Prof. Vainer, Prof. Waldyr, DCE (Anderson, Clara, Luciana, Júlio e
Tadeu), Prof. Luis Acosta (Adufrj), Sr.ª Fátima Brito (Casa da Ciência), Sr.ª Isabel (PR-5), Prof.
André, Sr. Eduardo Biato e a Sra. Andrea Pestana (Escola de Música), Sr.ª Maria Dias (FCC), Sr.ª
Maria José Chevitarese (PR5 e Casa da Ciência), Sr. João Cabral e a Sr.ª Walesca Britto (EEFD),
Prof.ª. Rhoneds Aldora (Museu Nacional), Prof. Carlos Terra e Prof. Antônio Guedes (EBA), Prof.
José Henrique (ECO), Tadeu Lemos (Instituto História) e Raquel.
Pautas:


Política Cultural da UFRJ – Apresentação de um Programa de Arte, Ciência e Cultura da
UFRJ, que objetiva a visibilidade de pesquisas e projetos elaborados pela Universidade, e
a criação de um espaço voltado para a troca de conhecimentos acadêmicos e populares,
articulando a UFRJ e a Cidade do Rio de Janeiro, utilizando como base a Política
Nacional de Cultura, Educação, Ciência e Tecnologia. Dada a falta de profundidade do



Plano Diretor em relação ao tema, considerou-se de extrema importância a criação do
programa para que as diretrizes culturais da UFRJ sejam debatidas.
Espaço do Canecão e Antigo Bingo Botafogo – Apresentação da atual situação do
Canecão (impedido de receber visitas por ordem judicial) e do Bingo (problemas
infraestruturais), e projeto de transformação dessas áreas e do campus Praia Vermelha
em um Centro de Convenções Universitário, para fins de atividades acadêmicas,
artísticas e culturais. Debateu-se a ideia de criação de um fórum ou grupo de trabalho
com grupos da Universidade e externos, com o objetivo de discutir diretrizes de
ocupação, ideias de atividades para os locais e fonte dos recursos (ideia apresentada em
reunião de ceder uma parte do espaço para um café ou livraria, o que ajudaria na
captação de recursos para manutenção do espaço). Informou-se que a Casa da Ciência
possui uma proposta de ocupação provisória do Bingo, com apoio da FINEP e do MCT, em
que haverá áreas flexíveis para exposições e peças teatrais e de dança. Por fim, o CTPD
exibiu uma proposta de diretrizes desses espaços a ser discutida: Espaço Público –
público amplo e diverso; Compromisso com a formação artística e cultural da juventude;
Escola de Formação; Espaço Artístico e Cultural da Cidade; Espaço público e de
cooperação pública; Autofinanciamento; Gestão profissional e Integração do Centro de
Convenções da Praia Vermelha.

Reunião CTPD – 23/05/2011
Presentes: Prof. Pablo, Prof. Levi, Prof. Waldyr, Ivan, Maurício Guedes e Raquel.
Pautas:














Extensão VLT – Área Portuária – Galeão: Apresentou-se a ideia de interligar os
aeroportos, passando pela Cidade Universitária, através do VLT, visto que este seria
projeto principal para as Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro, juntamente com o pedido
de trajeto do VLT na CidUni e levantamento de demanda para este veículo. Proposta de
reuniões com a Petrobras, o prefeito Eduardo Paes e o Departamento de Transportes da
Coppe para apresentação e viabilidade do projeto.
Informe projeto de hotel na Ilha da Cidade Universitária: Estudo conjunto da Rio
Negócios e da Associação de Hotéis a respeito da viabilidade de um hotel na Cidade
Universitária, juntamente com a apresentação de um edital com o possível tamanho do
empreendimento e tempo de concessão de uso da área para avaliação da UFRJ 
Manifestação de interesse da empresa GE.
Demanda INT: Discussão a respeito do interesse do INT (Instituto Nacional de Tecnologia)
em transferir sua sede para a CidUni. Verificou-se a necessidade de levantamento do
interesse das áreas acadêmicas na UFRJ, juntamente com o estudo do local que seria
cedido para a construção do prédio. Possibilidade de reunião com o Diretor da INT com
membros da UFRJ.
Informe Posto BR e portões da entrada da Ilha: Apresentação do projeto para o Posto
BR na Cidade Universitária. O CTPD destacou a importância de caracterizar os portões de
entrada da Ilha como pertencentes a UFRJ, levantando a necessidade de um projeto
básico dos portões, que complemente o projeto do Posto BR.
Transporte Aquaviário: Evidenciou-se a construção de dois barcos em fase de conclusão,
apenas com a carência de materiais básicos (em torno de 8.000,00 reais). Necessidade de
levantamento de demanda entre docentes, técnicos e discentes para a localização de um
cais na Ilha do Governador e na Praça Mauá.
Área do Canal do Cunha: Debate acerca da área livre após a despoluição do Canal, com
sua utilização levando-se em conta as peculiaridades do local, não sendo possível a
construção de edifícios de grande porte.
BRT na CidUni: Apresentação de proposta para que o trecho do BRT passe pela Cidade
Universitária através de passagem pelo portão 1.
Projeto de Segurança IBM: Proposta de avaliação do projeto de segurança apresentado
pela IBM, onde a UFRJ entraria com recursos de convênio da Petrobras, além do possível
financiamento das demais empresas do campus fundão. Agendamento de reunião com a
IBM para avaliação do Comitê.

Reunião CTPD – 19/12/2014

Presentes: Prof. Levi, Prof. Vainer, Maurício Guedes, Prof.ª Suzana Khan e Prof. Pablo Benetti.
Discutiu-se o pleito do Sintufrj para cessão de área de 2500 m² para a construção de
Sede e Convivência do sindicato. O Comitê Técnico do Plano Diretor analisou o pedido e as
recomendações expressas no Plano Diretor, e concluiu que a demanda do Sintufrj por local para
sede do sindicato é viável, já que é prevista no Plano, mas sua implementação seria localizada
na área da Administração Central, junto à construção de um Centro Cultural na mesma área,
compondo o Centro de Convergência da Área Central, que constitui uma unidade básica de
planejamento, cujos atributos são densidade, diversidade, convivência de usos e usuários,
conectividade e ambiência urbana, assim como os demais Centros de Convergência expostos no
Plano Diretor.
Desta forma, a construção de uma cessão de área para edificação da sede do Sintufrj
deverá seguir estas recomendações, em que se configure uma Praça das Entidades de
Representação (Sintufrj, Adufrj e DCE) em uma área integrada com o resto das edificações da
Administração Central, não podendo configurar-se como área isolada do conjunto.
De acordo com os lineamentos propostos, a construção deverá ter quatro pavimentos e
pilotis parcialmente ocupados, permitindo a livre circulação de pessoas e a ventilação das
edificações e dos espaços comuns, como todas as novas edificações do Plano Diretor, o que
seguirá encaminhado para o sindicato.
Informe Comitê Técnico do Plano Diretor – 18/05/2015
Membros CTPD: Prof. Levi, Prof. Vainer, Prof. Pablo Benetti (presidente), Prof.ª Suzana Kahn
(Fundo Verde), Mauricio Guedes (Parque Tecnológico), Ivan Carmo, Marcio Escobar Conforte.
O Comitê Técnico do Plano Diretor foi estabelecido para atender, implementar,
acompanhar e controlar as determinações do Plano Diretor UFRJ 2020, aprovado em 29 de
outubro de 2009 pelo Conselho Superior da Universidade. Neste sentido, para o atendimento
dessas demandas, desde o início realizou comunicação com os governos municipal, estadual e
federal, bem como setores da sociedade interna e externa à UFRJ, de acordo com o princípio da
dupla integração fixado no Plano.
Entendeu-se que a criação de uma instância de gestão como o CTPD, bem como a própria
existência de documento aprovado pelo Conselho Superior da UFRJ – o Plano Diretor – serviu de
proteção e preservação do território da Universidade face às especulações e interesse de
diversos órgãos da administração municipal, estadual e federal, além de órgãos de iniciativa
privada, em relação à ocupação da Cidade Universitária e dos terrenos livres da Praia Vermelha.
Desta forma, as atividades do CTPD ao longo deste tempo (2009-2015) contemplaram
ações propositivas e preventivas de defesa do patrimônio da UFRJ, não estando incluídas as obras
de expansão acadêmica objeto de relatório da Prefeitura Universitária e do ETU.
Relação das ações propositivas do CTPD:


Despoluição do Canal do Cunha e do Fundão e saneamento básico da Vila Residencial
UFRJ: Após diversas negociações, houve a destinação de recursos de compensação

ambiental pela Petrobras para a despoluição dos canais do Cunha e do Fundão. Além
disso, ocorreu o financiamento do projeto de saneamento básico da Vila Residencial, o
que permitiu acabar com o retorno de esgotos em situações de maré alta e chuvas
intensas, resolver o problema da lama constante das ruas em dias de chuva e regularizou
o abastecimento de água nesse local.


Construção da Ponte do Saber: A construção da Ponte do Saber foi fruto da articulação
da UFRJ, e suas empresas e instituições fixadas na Ilha da Cidade Universitária, com o
Governo do Estado do Rio de Janeiro, o que possibilitou uma saída mais rápida para a
zona norte, centro e zona sul da cidade, bem como reduziu o tráfego de automóveis nos
portões 1 e 2 da CidUni, diminuindo o trânsito e tempo de saída.



Extensão do BRT até o Galeão e criação da estação Cidade Universitária: O CTPD
através de intensas negociações alterou o projeto inicial do BRT, que previa estação final
na Penha, para estação final no Aeroporto do Galeão, bem como a criação de estação na
Cidade Universitária, tornando-se importante espaço de conexões entre as linhas de
ônibus convencionais com o BRT Transcarioca (Barra–Galeão) e o BRT Transbrasil
(Deodoro-Central).



Proposta de construção de um Centro de Nanotecnologia: Estabelecimento de parceria
entre o Instituto de Física da UFRJ e alguns laboratórios da Coppe com o Centro
Brasileiro de Pesquisas Físicas para a construção do Centro de Nanotecnologia, aprovada
pelo Plano Diretor para construção em área vizinha às futuras instalações do Instituto de
Física.



Proposta de expansão do bloco A do CCS para Biologia: Encontra-se em análise o
projeto de expansão da Biologia em frente ao bloco A do CCS, com financiamento da
Petrobrás, o que pode contribuir para a melhoria da comunicação entre o Terminal de
Integração e o CCS e HU.



Proposta de ocupação da área vizinha ao Corpo de Bombeiros para expansão do CCS
2: De acordo com o Plano Diretor UFRJ 2020, essa área já havia sido destinada para fins
acadêmicos, e como a expansão dos laboratórios do CCS não pôde ser projetada nas alas
desocupadas do HU, como anteriormente previsto, este espaço junto ao Corpo de
Bombeiros atende aos fins da expansão.



Proposta de ocupação de prolongamento do bloco I do CCMN: Proposta de
prolongamento do bloco I do CCMN até o limite de 25m em relação ao alinhamento da
Av. Milton Santos autorizada pelo CTPD, para atender as demandas de expansão de
laboratórios do CCMN e a ocupação dessa área já destinada a fins acadêmicos no Plano
Diretor.



Proposta de ocupação de quadra para expansão da Escola de Química e construção do
Ladetec (Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico): Proposta de
expansão da Escola de Química, devido ao alto risco dos laboratórios localizados nos
andares superiores do bloco A do CT. A primeira parte do projeto de expansão é a
construção do Ladetec, em áreas originalmente destinadas a expansões acadêmicas no
Plano Diretor, sendo autorizada pelo CTPD.



Estabelecimento de normas de ocupação para a Ilha do Bom Jesus: Houve diversas
negociações entre o Exército e o Governo do Estado do Rio de Janeiro para perfil de

ocupação desta área similar ao do Parque Tecnológico. Desta forma, o CTPD interviu
nessas negociações de maneira a destacar a importância da preservação ambiental da
Ilha e de minimizar os impactos de tráfego e dos demais decorrentes da ocupação, bem
como na possibilidade de implantação de centros de pesquisa em parceria com a UFRJ.


Alienação do terreno de Itaguaí pertencente a UFRJ: Constatou-se que este terreno
atualmente sofre um processo de invasão devido à ação de loteadores clandestinos que
comandam um esquema especulativo no local. O Comitê Técnico do Plano Diretor
apresentou a proposta de alienação dessas terras, destinando os recursos obtidos para
assistência estudantil, restando a PR-6 concluir o processo de avaliação e leilão da área.



Extensão do VLT da Zona Portuária até o aeroporto do Galeão: Proposta de extensão
da linha do VLT desde a Rodoviária Novo Rio até o Galeão, passando pela Cidade
Universitária. Diversas negociações e debates ocorreram com a Companhia de
Desenvolvimento da Zona Portuária (CDURP), a Secretaria Estadual de Transportes e a
Concessionária do VLT da Zona Portuária, porém há a alegação de falta de capital para
investimento no projeto. Projeto se encontra ainda em discussão.



Ligação hidroviária Cidade Universitária-Praça XV-Botafogo-Niterói: Este projeto foi
apresentado ao Secretário de Transportes Estadual, mas por enquanto não encontra
respaldo, devido a fatores como o custo unitário da passagem, que até agora o menor
preço está estipulado em R$ 10,00, demanda muito concentrada nos horários de pico,
falta de interesse na implantação deste modal por parte do Governo Estadual e das
concessionárias, além do custo da para sua construção e funcionamento.



Ligação Cidade Universitária-Praça XI (Centro) através de ônibus elétricos: Projeto em
andamento. O Fundo Verde e Laboratório de Hidrogênio da COPPE colocarão a serviço
dos alunos, que deverão realizar um pré-cadastro, uma linha expressa diária ligando o
Centro da cidade e o campus do Fundão, visando melhorar a acessibilidade à cidade
universitária.



UFRJ – Cidade Olímpica: O CTPD, desde a deliberação da candidatura Rio Olímpiadas
2016, manteve relações com o Comitê Olímpico, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
e com o Ministério dos Esportes, a fim de elaborar negociações para a oferta das
instalações da UFRJ para atividades de treinamento olímpico. Sendo assim, houve a
assinatura do Acordo de Cooperação com o Ministério dos Esportes, para edificação dos
centros de treinamento de Rugby e Hóquei, incluindo a reforma da piscina olímpica,
obras de acessibilidade, vestiários e obras menores na Escola de Educação Física e
Deportes, permitindo uma requalificação significativa das instalações da EEFD.



Proposta de ocupação provisória de laboratórios da Biologia em área junto ao Corpo
de Bombeiros: Autorizada pelo CTPD a concessão de área descrita para atender a
demanda de expansão de laboratório da Biologia ligada a atividades pesqueiras, de
maneira provisória até a efetiva ampliação do Bloco A do CCS.



Ampliação de área do Centro Experimental de Saneamento Ambiental da Escola
Politécnica: Ampliação junto a estação existente para implementação do projeto InovaETE, premiado no Concurso do Fundo Verde de soluções sustentáveis.



Criação do Fundo Verde: O Fundo Verde de Desenvolvimento e Energia para a Cidade
Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro recebe recursos oriundos da

isenção do imposto ICMS, cobrado pelo Governo Estadual do Rio de Janeiro, sobre a
conta de energia elétrica do campus da Cidade Universitária – UFRJ. Esta receita é
revertida para projetos de melhoria da mobilidade, uso e eficiente da energia e
produção a partir de fontes alternativas, redução do consumo de água, resíduos e
monitoramento de indicadores no campus. Todos os gastos são submetidos à aprovação
de um conselho, formado por representantes da iniciativa pública e privada, da
Universidade, e profissionais de notório saber nas áreas de atuação do Fundo. Até o final
do ano de 2014, o Fundo Verde - UFRJ financiou 22 (vinte e dois) bolsistas, sendo 7 (sete)
alunos de graduação, 11 (onze) cursando mestrado ou doutorado e 4 (quatro)
pesquisadores/ professores, que se dedicaram principalmente no levantamento de dados
para construção da "Base de Dados e Monitoramento da Cidade Universitária da UFRJ",
culminando também na realização de 5 (cinco) relatórios técnicos disponíveis no site do
Fundo Verde. A participação de estudantes nos projetos é um importante passo na esfera
social da sustentabilidade, estimulando um pensamento ambientalmente responsável na
formação de profissionais.
Relação das ações preventivas e de defesa do CTPD:


Proposta para construção de hospital de alta complexidade em área junto ao Campus
Praia Vermelha: Negado por não se enquadrar nos objetivos do Plano Diretor.



Proposta para reforma e operação da Casa de Espetáculos da Av. Lauro Muller:
Negado por não se enquadrar nos objetivos do Plano Diretor e do Plano de Cultura da
UFRJ.



Proposta para reforma e operação temporária para as Olimpíadas da Casa de
Espetáculos da Av. Lauro Muller, realizados pela Coca-Cola: Negado por não se
enquadrar nos objetivos do Plano Diretor e do Plano de Cultura da UFRJ.



Proposta para reforma dos campos de futebol e abertura de instalações para a Escola
Americana: Negado por não se enquadrar nos objetivos do Plano Diretor.



Proposta de modificação da Lei de Zoneamento da Cidade Universitária: Projeto que
encontrava-se em tramitação na Câmara Municipal e que objetivava submeter a área da
Cidade Universitária a critérios similares a outras áreas urbanas. O CTPD realizou intensa
mobilização para barrar esta iniciativa, pois confrontaria diretamente a implantação do
Plano Diretor para a UFRJ. Proposta retirada.



Proposta de implantação do Terminal Pesqueiro da Ilha do Governador em terrenos
da Cidade Universitária: Negado por não se enquadrar nos objetivos do Plano Diretor.



Proposta para instalação de estaleiro em terrenos da Cidade Universitária: Negado por
não se enquadrar nos objetivos do Plano Diretor.



Proposta de ampliação dos terrenos cedidos a Cepel: Negado por não seguir as
orientações contidas no Plano Diretor a respeito de novas concessões de terrenos na Ilha
da Cidade Universitária.



Proposta de construção e operação de Marina Náutica junto ao Hangar da UFRJ:
Negado por não se enquadrar nos objetivos do Plano Diretor, já que nele é previsto a
criação de Clube Universitário na mesma área pretendida para essa implantação.

