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APRESENTAÇÃO

A

o encerrarmos nossa gestão à frente da Universidade Federal Fluminense, desejamos retratar essa trajetória durante o período de 2006 a 2014, apresentando os trabalhos realizados tendo sempre em foco o crescimento e desenvolvimento da UFF.

Buscamos sempre cumprir os compromissos assumidos seja de fortalecimento dos programas de fomento a graduação, de apoio à pesquisa e à pós-graduação, de apoio à extensão,
assim como de capacitação de servidores, de apoio aos estudantes, entre outros.
O aumento significativo do número de vagas foi possibilitado pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI, projeto do Governo
Federal que teve o apoio de toda a comunidade universitária. Com esse Programa, avançamos no processo de consolidação acadêmica e pudemos reformar e construir vários prédios, tanto na sede quanto nas unidades fora da sede.
Nossos números cresceram de maneira excepcional. Em 2014, só na Graduação ofertamos
14.028 vagas em 126 cursos presenciais e a distância, o que representou um aumento de
mais de 220% em relação ao ano de 2006.
O vestibular unificado - SISU democratizou o acesso ao ensino superior público no país e
levou a uma enorme mobilidade de alunos. Criamos em nossa gestão a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis que vem desenvolvendo um trabalho eficiente de apoio aos estudantes em
diversas áreas; a Pró-Reitoria Administrativa, que possibilitou um maior e melhor fluxo administrativo; e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, onde o servidor obteve um maior ganho nos
trâmites funcionais.
Estamos crescendo com qualidade, com permanente capacitação de funcionários e docentes, investimentos em pesquisa, atividades de extensão e uma forte política de cooperação
institucional. Investimos muito em informática, equipando e modernizando a rede, facilitando o trabalho de todos os setores da Instituição.
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APRESENTAÇÃO
O Hospital Universitário Antonio Pedro passou por um grande processo de revitalização,
com muitas reformas, ampliações, adequações às normas da Vigilância Sanitária e modernização dos seus equipamentos hospitalares.
Com todas as etapas vencidas do processo de expansão, reconhecemos o empenho da
nossa equipe: do Gabinete, das Pró-Reitorias, das Superintendências e das direções das
unidades acadêmicas, enfim, de todos os servidores envolvidos com a gestão. Tivemos a
dedicação de todos, superando, assim, dificuldades com alto espírito institucional.
Estamos deixando a instituição organizada e em franco processo de crescimento, dentro de
um ambiente democrático, de compreensão e respeito.
Agradeço a todos que contribuíram para que esse crescimento fosse com qualidade, destacando a equipe que me acompanhou nesses oito anos, ao Ministério da Educação, especialmente aos seus Ministros, aos Secretários de Educação Superior, aos Ministérios da
Saúde e Planejamento, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e às Prefeituras Municipais
de Niterói, Volta Redonda, Nova Friburgo, Santo Antonio de Pádua, Rio das Ostras, Campos
dos Goytacazes, Petrópolis, Angra dos Reis, que foram parceiras decisivas e nos apoiaram
nessa etapa.
Nosso desafio vai muito além de um mandato de oito anos. A ideia é contribuir para que os
próximos anos sejam ainda mais expressivos. Desejo todo o sucesso à nova gestão.
Roberto de Souza Salles
Reitor
Gestão 2006-2014
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LINHA DO TEMPO
Posse do Reitor Roberto Salles
para o mandato de 2006 a 2010,
onde assumiu o compromisso de
fortalecimento de ações relativo às parcerias internacionais e a
política de expansão, principalmente
nos polos do interior existentes.

2006

E ainda a pretensão de criar um polo
para a Região Serrana e um específico
para a região de Campos dos Goytacazes.

•

Adesão ao programa REUNI, discutido com a comunidade acadêmica e aprovação
tumultuada no conselho universitário.
A proposta teve como referência a previsão de 185 milhões de reais para a UFF para
serem aplicados nos objetivos que foram gerados no Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI, cujo eixo central foi expresso no lema Expansão de Vagas e a
Melhoria Qualitativa dos Cursos.

Evolução do crescimento do número de
vagas oferecidas

6.303
2
0
0
6
Reunião do Conselho Universitário - 2007
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Fonte: UFF

6.750
2
0
0
7

2007

LINHA DO TEMPO
Organização da universidade para execução do REUNI, com a definição dos
projetos básicos, realização dos concursos e abertura dos novos cursos de
graduação, a pós-graduação também
vem no bojo dando suporte a esse
processo.

2008

•

• O Reitor apresentando as demandas da UFF ao Ministro Fernando Haddad
• Recepção dos novos servidores docentes e técnicos administrativos
• Abertura do Jubileu da UFF
• Reitor em visita à Antártica convidado da Marinha do Brasil
• Encontro de Reitores das Universidades Federais do Estado do Rio de Janeiro.

Evolução do crescimento do número de
vagas oferecidas

6.303
2
0
0
6

6.750
2
0
0
7

Fonte: UFF
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7.500 7.241
2
0
0
8

2
0
0
9

2009

• Restaurante universitário do Gragoatá remodelado
• Inauguração do restaurante universitário da Praia
Vermelha
• Reitor em Moçambique
• Posse do segundo mandato do Reitor Roberto Salles
• Selo comemorativo do Jubileu da UFF
• Ministro Fernando Haddad em visita a UFF

2010

•

• Reunião com a equipe do MEC/SESu
• Inauguração da Livraria Icaraí, após reforma.
• Inauguração do DCF, após reforma
• Visita às obras

Evolução do crescimento do número de
vagas oferecidas
11.253
9.556

6.303
2
0
0
6

6.750
2
0
0
7

7.500 7.241
2
0
0
8

Fonte: UFF
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1
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2011

LINHA DO TEMPO
• Implantação da carteirinha eletrônica.
• Implantação do transporte entre campus em Niterói
• Diversas obras sendo entregues e em andamento

2012

•

• Acolhimento estudantil
• Aula Magna com o Ministro Celso Amorim
• Entrega a comunidade das primeiras residências
estudantis da UFF (Niterói – Gragoatá e em Rio das
Ostras)

Evolução do crescimento do número de vagas
oferecidas

13.282

13.576

11.253
9.556
6.750

6.303
2
2
0
0
0
0
6
7
Fonte: UFF
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2013

2014
• O crescimento na oferta de vagas nos cursos de graduação presencial e a distância,
no período de 2006 a 2014 chegou a mais que o dobro.
• Ampliação da creche
• Assinatura de protocolo de intenção com a Marinha
Oferta de Vagas
• Entrega para a comunidade universitária e para a cidade de
Niterói o Centro de Artes da UFF, totalmente revitalizado e
14.028
modernizado.
222%
222%

9.556

6.303

2
0
0
6

2
0
1
0

Fonte: PROGRAD
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CRESCENDO COM EXCELÊNCIA
GRADUAÇÃO

A

UFF ao longo desse período vem empreendendo esforços nas suas ações e atividades, com seu grupo gestor e comunidade acadêmica, que constituíram uma busca
incessante da excelência no ensino de graduação e teve seu reconhecimento refletido na nota máxima 5 alcançada no conceito da avaliação institucional (CI) realizada pelo
MEC, in loco, no ano de 2011.
Essas atividades, com resultados significativos e expressivos, se concentraram fundamentalmente no sentido de criar e/ou sistematizar instrumentos e processos internos de relação com as unidades acadêmicas, a fim de garantir a representatividade de todas as unidades universitárias e dar maior transparência aos processos decisórios, dentre as ações esta
a criação do Fórum de Chefes de Departamentos.
Com a criação dos novos cursos de graduação ações estruturantes com vista a consolidação
foram tomadas, como a definição de projetos pedagógicos e de gestões em busca de ampliar
o número de docentes a eles vinculad os, administração das UFASAS nos campus de Niterói.

Dentre as ações que estão sendo decisivas nessa busca da excelência destaca-se ainda o fomento a mobilidade internacional dos alunos de graduação, que nos levou a implantar um Programa Internacional de Dupla Diplomação de Graduação com a Universidade de Lisboa e
Coimbra, através da participação no Programa de Licenciaturas Internacionais da
CAPES (PLI), que já resultou nos primeiros formandos em 2013.
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RELATÓRIO DE GESTÃO | 2006 - 2014

Outras ações importantes:
• Criação de disciplinas de Libras
• Descentralização das matrículas dos ingressantes - desde 2012
• Incorporação do Sistema de Diplomas ao Sistema Acadêmico
• Implantação do Sistema de Monitoria (2011)
• Nova organização de formaturas: economia de R$ 200.000,00/ano
• COLUNI: bom IDEB, melhor prova em Niterói
• Desenvolvimento do sistema acadêmico do COLUNI
• Implantação do Programa de Estágio Interno (2011)
• Desenvolvimento do sistema de registro de diplomas de faculdades particulares
• Aumento do número de Projetos de Educação Tutorial, em 2013 chegamos a 20 projetos
entre o PET-UFF e o PET-MEC
• Ampliação de bolsas do Programa de Monitoria que chegou em 2013 a 1.200
• Criação do Programa de Tutoria (2010) em 2013, 80 bolsas para alunos pós-graduação
• Implantação e ampliação do PIBID, que teve uma evolução expressiva no quantitativa de
bolsas concedidas no período.
Número de bolsas
636
480
236
2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

Fonte: UFF

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vestibular para servidores UFF – primeiro Edital em 2012
Criação do Prêmio de Excelência em Docência – 2012
Criação da Divisão de Avaliação
Reestruturação da carga horária dos Cursos de Graduação
Flexibilização curricular- disciplinas a distância
Quantificação e qualificação da retenção na UFF
Graduação em Educação do Campo: 15 docentes e 2 Técnicos
Implantação de Monitoria a Distância - CEAD
Análise da origem geográfica do ingressante e modo de acesso à UFF
Garantir sustentabilidade aos cursos de graduação
Adesão ao Revalida (INEP) em 2014 - Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos
expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira
• Acompanhamento do Programa Jovens Talentos para a Ciência (CAPES) - a partir da edição
de 2013
15

RELATÓRIO DE GESTÃO | 2006 - 2014

CRESCENDO COM EXCELÊNCIA
GRADUAÇÃO
• Apoio à estruturação de laboratórios dos cursos de graduação

Maior oferta de vagas

A prioridade foi a expansão e a consolidação dos cursos de graduação nos diversos campi,
prestando assessoria na transformação de matrizes curriculares em projetos pedagógicos
consistentes, aperfeiçoando e criando instrumentos e mecanismos de avaliação interna e
externa da graduação.
Uma iniciativa importante foi a adesão dos cursos de graduação ao Sistema de Seleção Unificado (SiSU) do INEP/MEC, que propiciou visibilidade nacional aos novos cursos e ampliou
a possibilidade de acesso à UFF para jovens de todo o país.

O crescimento na oferta de cursos

No período 2006-2014, a graduação cresceu de 50 para 126 cursos distintos presenciais e a
distância, passando a oferecer mais cursos no período noturno e nas unidades fora de sede.
Aumento da quantidade de cursos

Alunos matriculados

PRESENCIAL e EAD

52.936

126
50
2
0
0
6

25.344
2
0
1
4

Fonte: UFF

2
0
0
6

2
0
1
4

Fonte: Censo do Ensino Superior/PROGRAD

Alunos matriculados na graduação

O número de alunos matriculados passou de 25 mil para mais de
52 mil alunos.
Destaca-se também, no período, a criação dos campi de Nova Friburgo,
Angra dos Reis, do Aterrado em Volta Redonda, consolidação dos
campi de Campos dos Goytacazes, Santo Antônio de Pádua, Rio das
Ostras e a ampliação de novas unidades acadêmicas em Niterói.

16
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O crescimento no número
de estudantes matriculados no período de 2006 a
2014, dobrou.

CRESCENDO COM EXCELÊNCIA
pós-GRADUAÇÃO e pesquisa

O

s programas de pós-graduação da
UFF desempenharam papel importante na consolidação da Instituição
no ensino, pesquisa e extensão. No período
de 2007-2014, tivemos mais de 8 programas
que subiram de conceito na avaliação da CAPES e a UFF passou a contar com 1 programa
conceito 7 e 4 programas conceito 6, duplicando o número de programas de excelência, contribuindo para o crescimento qualificado, como um centro de excelência para
a formação de mestres e doutores.

A Pós-Graduação Lato Sensu
152 cursos ativos em 2013
10 cursos criados em 2011
Total de Alunos Matriculados
em 2013: 8132
Fonte: Proppi

Destacando o trabalho de todos que deram
à UFF o merecido destaque em pós-graduação e pesquisa, apresentamos dados e ações
Aumento da base qualificada e competitiva
relativos aos oito anos dessa gestão.
em pesquisa
Apoio ao aperfeiçoamento dos pesquisadores:
• Apoio à importação para pesquisa;
• Seminário “Desenvolvendo o Pesquisador
da UFF”;
• Seminário de Publicação Científica;
• Programa de Bolsas de Iniciação Científica
Número de Programas de Pós-Graduação e Tecnológica;
Stricto Sensu
• Editais de apoio contínuo e induzido
40

74
36
2
0
0
6

22
2
0
0
6

2
0
1
4

2
0
1
4

MESTRADO
DOUTORADO

Fonte: PROPPI

Quantitativo de Alunos de Pós-Graduação
1.538

3.393

780
2
0
0
6

2
0
1
3

377
2
0
0
6

Fonte: PROPPI
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MESTRADO
DOUTORADO

CRESCENDO COM EXCELÊNCIA
pós-GRADUAÇÃO e pesquisa
Aumento e qualificação da infra-estrutura de pesquisa
Apoio à redes colaborativas:
• Estímulo a organização de laboratórios multi-usuários (“facilities”);
• Estímulo a formação de grupos de competências complementares transversais e longitudinais;
• Apoio à manutenção preventiva e corretivado parque de equipamentos (PROGEM)

Propriedade Intelectual da UFF
Desde o início da gestão, em 2006, começamos e ampliar o portfólio de Propriedade Intelectual da UFF como resultado do trabalho na gestão 2006-2013, houve 40 pedidos de
depósitos de patentes, além de 9 registros de programas de computador e 10 registros de
marca.
Registros de Patente
PEDIDO DE DEPÓSITO DE PATENTE
20*

11

02
2
0
0
6

2
0
1
0

2
0
1
4

Fonte: PROPPI
* 2014 - Previsão é de fecharmos com 20 pedidos de patentes.
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CRESCENDO COM EXCELÊNCIA
extensão

N

o período 2006 – 2014 tivemos avanços importantes nas ações extencionistas que
contou sempre com equipes comprometidas e engajadas que possibilitaram sua
concretização.

• Foram em média 500 ações cadastradas anualmente
• Mais de 50 eventos apoiados nesse período
• O UFF-Mulher chegou a 4 munícipios com mais de 6.500 pessoas atingidas.
• UFF – SOS Comunidade teve em 2013 mais de 18 ações realizadas atingindo um público
de 6.000 pessoas.
• Jornal Extensão em Foco vem aumentando sua tiragem para atender Niterói e as unidades
fora de sede, somente em 2013 foram 3.000 exemplares.
• Centro de Memória da UFF / Portal UFF - Memória Informação , com implantação no final
de 2014.
• Realização anual do Encontro de Bolsistas de Extensão Universitária, que no ultimo ano de
2013 contou com a participação de mais de 300 bolsistas.
• Programa Ações Sustentáveis na UFF, com 21 ações em 6 municípios, atingindo público
de 3.500 pessoas.
• Projeto Difusão do Conhecimento Através da Extensão, com 26 ações apoiadas em 2013
em 5 municípios, atingindo público de 4.500 pessoas.
• Programa Ações Extensionistas em Diálogos, são encontros com Coordenadores de Ações
Extensionistas. Fórum de reflexões sobre as Ações e demandas da sociedade. Propicia a
integração entre as Ações, em 2013 foram 09 encontros.
• Projeto Extensão em Diálogo, formato de programa de entrevistas, exibido pelo canal universitário UNITEVÊ. Apresenta e divulga as Ações de Extensão, em 2013 fora, 39 programas
entrevistando docentes/discentes da UFF
• UNIDADE AVANÇADA JOSÉ VERÍSSIMO - ORIXIMINÁ – PARÁ, atuação de mais 50 discentes
e docentes da UFF anualmente.
• Oferta de Cursos pré-universitários

19
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CRESCENDO COM EXCELÊNCIA
sistema de bibliotecas

Colaboradores do Sistema por vínculo

Dimensões do Sistema de Bibliotecas
e Arquivos
• 27 bibliotecas;
• Arquivo Central;
• Centro de Memória Fluminense;
• Laboratório de Reprografia;
• Laboratório de Conservação e Restauração
de Documentos.
Acervo do Sistema de Bibliotecas e
Arquivos
Acervo total

Títulos				
Volumes 		

Fonte: Relatório de Gestão da SDC 2013

340.537
1.099.709

Fonte: UFF

O

290.929
235.758
4.029
1.141.287

quadro de colaboradores da Superintendência teve uma ampliação considerável ao longo dos últimos oito
anos. Esta ampliação foi mais representativa no quantitativo de Bibliotecários. Houve
um crescimento de 74% (em 2007 eram 74
e em 2014 são 141)

20
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190
86
25
301

Fonte: UFF

O sistema e a reestruturação da
Universidade
Em
2011,
com
a
reestruturação
administrativa da Universidade o então
Núcleo de Documentação assumiu o status
de Superintendência e uma verba de Livre
Ordenação – LO, o que possibilitou uma
melhoria na aquisição de material de
consumo e de informática, manutenção dos
portais eletrônicos etc.
Recursos de Livre Ordenação

Circulação
Empréstimos domiciliares
Consultas ao acervo 		
Frequência diária (usuários)
Freqüência anual (usuários)

Servidores técnico-administrativos
Prestadores de Serviço
Estagiários 			
Total				

2011 			
2012		
2013			
2014			
Fonte: UFF

250.000,00
257.168,48
299.598,56
359.834,71

Pontos a serem destacados no período de 2007–2014
• Contratação de 67 Bibliotecários; 3 Arquivistas e 4 Auxiliares e/ou Assistentes em
Administração;
• Construção de uma biblioteca para atender às necessidades do Projeto de Interiorização em Volta Redonda (Aterrado);

CRESCENDO COM EXCELÊNCIA
sistema de bibliotecas

• Ações do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) para dotar as bibliotecas
de acervo atualizado;
• Reforma do prédio da Coordenação de Arquivos;
• Modernização do sistema de automação
das bibliotecas, com a aquisição do software
Pergamum.

Charitas que possibilitará melhoras significativas tanto para o recebimento e guarda
dos documentos produzidos e recebidos
pela UFF, quanto para o bem-estar dos servidores e pesquisadores do arquivo.

Atualização do acervo
A aquisição de acervo bibliográfico se deu
basicamente com recursos advindos do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI.
O ano de 2010 foi atípico, pois conseguimos
executar a aquisição de todos os títulos demandados pelos diversos setores da UFF, Projeto de Modernização do Sistema de
com um aporte de verba extra do MEC.
Automação
Investimento em aquisição de acervo
Ano
2007
2008
2009
2010
2010*
2011
2012
2013
2014
Total:

Origem do recurso
Investimento (R$)
PDI (Programa Bibliografia Básica) 399.878,83
PDI (Programa Bibliografia Básica) 490.967,56
PDI (Programa Bibliografia Básica) 363.680,99
PDI (Programa Bibliografia Básica) 520.000,00
MEC/SESU
817.217,05
PDI (Programa Bibliografia Básica) 691.695,05
PDI (Atualização e Manutenção)
994.707,90
PDI (Atualização e Manutenção)
344.520,00
PDI (Atualização e Manutenção)
349.540,40
4.481.240,22

Melhorias na estrutura
Uma das conquistas foi a reforma do prédio
da Coordenação de Arquivos, situado na
21
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Implantado em 25 de novembro de 2013, o
novo software para automação dos serviços
das bibliotecas - Pergamum - foi adquirido
pela SDC com recursos do PDI 2012.
O novo sistema teve impacto positivo na
comunidade de usuários, principalmente
pela facilidade de renovações e reservas online. No primeiro semestre de utilização do
Pergamum foram feitos 67.006 empréstimos; 9.355 renovações pela web e 158.900
consultas online.

CRESCENDO COM EXCELÊNCIA
internacionalização

A

finada com as diretrizes do MEC/CAPES, a área da internacionalização universitária assistiu a um crescimento significativo durante a gestão. A UFF através de seus
docentes e da Diretoria de Relações Internacionais cresceu de 86 pra cerca de 270
convênios internacionais com Universidades de todos os continentes.
O programa de mobilidade internacional também assistiu a um aumento bastante expressivo
tendo enviado para o universidades do exterior cerca de 1200 estudantes pela Mobilidade
Internacional da UFF e outros 1050 pelo Ciência sem Fronteiras, nos últimos quatro anos.
A mobilidade para a UFF também recebeu cerca de 500 estudantes estrangeiro, ao longo dos últimos 4 anos. Em parceria com o Instituto de Letras e com a FEC e a PROAES, a
DRI criou o PULE, programa de universalização de línguas estrangeiras, inteiramente grátis
que hoje atinge a 500 estudantes, ainda implementou em parceria com a PROGRAD e a
PROPPI editais de fomento à internacionalização dos cursos de graduação e pós-graduação
da Universidade.

Programas de Mobilidade Estudantil
Programas de Mobilidade OUT
• Programa de Mobilidade UFF
• Programas de Mobilidade em parceria
com o Santander
• BRAMEX (Brasil-México)
• PMM (Programa de Mobilidade Mercosul)
• MARCA (Mobilidade Acadêmica Regional
para Cursos Acreditados)
• Ciência sem Fronteiras
• Programa de Mobilidade para América
Latina

Programas de Mobilidade IN

Alunos da UFF em mobilidade
acadêmica em instituições conveniadas
estrangeiras
847

74
2
0
0
6

Alunos de instituições conveniadas
estrangeiras em mobilidade acadêmica
na UFF
147

37
2
0
0
6
Fonte: DRI
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2
0
1
4

2
0
1
0

Fonte: DRI

• Programa de Mobilidade UFF
• BRAMEX
• PMM (Programa de Mobilidade Mercosul)
• MARCA (Mobilidade Acadêmica Regional
para Cursos Acreditados)
• PAEC – OEA (Programa de Alianças para
Educação e Capacitação)vv
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assistência estudantil

O

apoio aos estudantes na UFF representou uma das prioridades da atual
gestão. Não foi por outra razão que a
Universidade, por proposta do Reitor e pela
aprovação do Conselho Universitário, criou,
em 2010, a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES).
Moradia Estudantil do Campus de Rio

das Ostras (PURO)

As áreas temáticas priorizadas para os asPrevisão de atendimento: 48 estudantes
suntos estudantis na UFF são: moradia, aliEm funcionamento.
mentação, atenção à saúde, transporte e
apoio social e acadêmico.

Moradia Estudantil
A moradia estudantil está inserida nas políticas definidas para os assuntos estudantis
com duas unidades habitacionais: uma em
Niterói, no campus do Gragoatá, e outra no
município de Rio das Ostras.

Moradia Estudantil do Campus do
Gragoatá (Niterói)
Prédio com dois pavimentos com área total
de 4.619,60m²
Com 84 quartos, copa/área de estudo, área
de serviço e banheiros completos
Previsão de atendimento: 318 estudantes
Em funcionamento
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assistência estudantil

Alimentação

A alimentação é servida diariamente nos Restaurantes Universitários, localizados: dois no
Campus do Gragoatá, na Reitoria, na Faculdade de Veterinária, no Campus da Praia Vermelha e no Hospital Universitário Antonio Pedro. Com um cardápio nutricionalmente balanceado e com baixo custo para suprir uma das necessidades básica dos estudantes.
•
•
•
•
•

Passou de 4700 para 6200 refeições por dia
Instalações reformadas
Capacidade operacional ampliada
Melhoria nutricional no cardápio
Self-service

Transporte

O transporte intercampi implantado nessa gestão é uma realidade, temos ônibus ou micro-ônibus circulando em Niterói, Volta Redonda, Rio das Ostras e em Santo Antônio de Pádua,
essa iniciativa, tem possibilitado um aumento na mobilidade dos estudantes que circulam
entre os diversos campi, além de dar maior segurança nessa circulação, principalmente, aos
estudantes do turno noturno.
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reestruturação administrativa
e recursos humanos
Reestruturação Organizacional da Administração Central vinculada a Reitoria

1º Seminário Interno para apresentação da proposta de Reestruturação (08/2010)

D

evido ao processo de expansão da universidade a estrutura administrativa tinha de
se adequar para dar conta desse desafio, além de se alinhar as demais universidades
federais, pois havia certo descompasso em relação a estruturação administrativa, foi
criado um grupo de trabalho que levantou, organizou e levou para discussão as propostas
reestruturação dos órgãos da administração central com as unidades envolvidas e também
com as unidades acadêmicas.
Feita toda essa discussão a proposta foi submetida ao Conselho Universitário, que aprovou,
Decisão 38/2011 e Res.015/2011 – CUV, sendo imediatamente implementada.
Como desdobramento desse processo nas Unidades Acadêmicas, tivemos a migração de
cargos CD3 da Administração Central para a Direção das Unidades, conseguimos atingir
mais de 75% das unidades.

Organograma
CONSELHO DE ENSINO
E PESQUISA

CONSELHO DE CURADORES

CONSELHO UNIVERSITÁRIO
SECRETARIA GERAL

AUDITORIA TÉCNICA

REITOR
VICE-REITOR

ASSESSORIA

CHEFIA DO GABINETE DO REITOR

COMISSÕES

GABINETE DO REITOR

OUVIDORIA

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

SIC - Serviço de informações

GABINETE DO VICE-REITOR

ao cidadão

PRÓ-REITORIAS
PROGRAD
PRÓ-REITORIA
DE
GRADUAÇÃO

PROPPI

PRÓ-REITORIA
DE PÓS GRAD.
E INOVAÇÃO

PROEX

PRÓ-REITORIA
DE EXTENSÃO

PROPLAN

PRÓ-REITORIA
DE PLANEJAMENTO

PROGEPE

PRÓ-REITORIA
DE GESTÃO DE PESSOAS

PROAES

PRÓ-REITORIA
DE ASSUNTOS
ESTUDANTIS

PROAD

PRÓ-REITORIA
DE ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃOS SUPLEMENTARES
HUAP
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STI

SAEN

PREUNI

SDC

SCS

CEART

reestruturação administrativa
e recursos humanos
Recursos Humanos

N

o período de 2006 a 2014 tivemos um número significativo de concursos, o que nos
possibilitou um ingresso de novos docentes de terceiro grau e de técnicos administrativos nos quadros da UFF, estamos com um quadro funcional de 3.355 docentes,
dos quais 70% são doutores, e 4.300 técnicos.
Docentes - 2007 - Titulação

Docentes - 2014 - Titulação
2.362

1.258
738

684

396

206
2
0
0
7

2
0
0
7

2
0
0
7

2
0
0
7

Doutores

Mestres

Especialistas

Graduados

Fonte: UFF

2
0
1
4

2
0
1
4

Doutores

Mestres

2
0
1
4

Especialistas

Graduados

Quantitativo de concursos realizados para
técnicos nos períodos de 2007 a 2014

Nº Edital de Concurso

170
2
0
0
7

2
0
1
4

Fonte:UFF

Concurso Magistério Superior

50

155

100

268

201
83

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

225
149

120
2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

Obs.: O Magistério Ensino Básico Técnico e Tecnológico
teve a realização de apenas 1 Concurso, em 2013, oferecendo 25 vagas docentes.

Cargo de Cargo de Cargo de Total
Nível E Nível D Nível C

1 Edital Nº 077/2008

32

27

2 Edital Nº 194/2008

3

2

59
5

3 Edital Nº 060/2009

21

91

112

4 Edital Nº 132/2010

21

5 Edital Nº 156/2010

102

47

6 Edital Nº 297/2011

36

152

21

7 Edital Nº 044/2013

5

3

8 Edital Nº 218/2013

23

48

Total 				

149
43

231

3

11

49

120
708

Todos os novos servidores participaram do processo de recepção que foi o acolhimento,
nesses eventos tanto os docentes quanto os técnicos tiveram acesso aos principais temas
e desafios afetos ao exercício da função pública, à Universidade e à interação com sua ambientação profissional.

Acolhimento docente 2009
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Acolhimento aos novos técnicos 2009

infraestrutura e a expansão

E

m 2006, a área construída total da UFF era de 248.401,50 m²; em 2014 passou para
428.401,50 m², um acréscimo de 180.000,00m² de área construída, com projetos voltados para o conceito de desenho universal e preservação ambiental.

São 106 obras concluídas, entre reformas, ampliações e construção de novos prédios. Ressaltamos o grande número de reformas, representando uma preocupação com os prédios
existentes, demonstrando a responsabilidade de ampliar a área construída da UFF, preservando as demais.

Campus do Gragoatá

UFF - Maquete digital do Campus do Gragoatá, 2006.

UFF - Maquete digital do Campus do Gragoatá, 2014.
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infraestrutura e a expansão
UFASA Multiusuário do Campus do Gragoatá – Bloco A

Construção de um prédio padrão de 5 pavimentos, com área construída de 5.130,51 m².
Com 26 salas de aula e salas de multimídia.
As salas de aula têm capacidade para 80 alunos
Obra concluída e funcionando

Faculdade de Economia - Bloco F

Prédio tipo UFASA com 5 pavimentos,
área construída de 5.130,51 m²
Com 12 salas de aula, laboratórios,
auditório, gabinetes de professores e
administração.
Obra entregue e em funcionamento

Cerimônia de Inauguração do Prédio
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infraestrutura e a expansão
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF) - Bloco P

Construção de um prédio tipo UFASA com 5 pavimentos
Área construída: 5.130,51 m²
Com 24 salas de aula, gabinetes de professores e administração.

Cerimônia de Inauguração do Prédio

Instituto de Matemática e Estatística – blocos G e H

Construção de dois prédios tipo UFASA com 5
pavimentos, área construída de 10.261,02 m²
Com 23 salas de aula, laboratórios e administração
Obra entregue
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infraestrutura e a expansão
Instituto de Biologia

Prédio tipo UFASA com 5 pavimentos, área
construída de 9.135,15 m²
Com laboratórios,
administração.

salas

de

aulas

e

Previsão de entrega: 1º semestre de 2015

Instituto de Artes e Comunicação Social - IACS

Construção de prédios com 15 blocos, área
construída de 8.544,03m²
Com de salas de aula, laboratórios e
administração
Previsão de entrega: 1º semestre de 2015
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infraestrutura e a expansão
Instituto de Educação Física

Construção do complexo esportivo
Com piscina, prédio com vestiário, salas de aparelhos e multidisciplinar e quadra esportiva.
Obra entregue e em funcionamento
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infraestrutura e a expansão
Campus da Praia Vermelha

Campus da Praia Vermelha - 2006

Campus da Praia Vermelha - 2014

Campus da Praia Vermelha - 2006
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Campus da Praia Vermelha - 2014

infraestrutura e a expansão
Campus da Praia Vermelha
UFASA Multiusuário do Campus da Praia Vermelha – Bloco H

Prédio de 5 pavimentos, com área construída de 5.130,51 m².
Com 26 salas de aula e salas de multimídia.
Capacidade para 2.000 alunos
Obra entregue e em funcionamento

Instituto de Física

Prédio com 7 pavimentos e reforma da torre existente, área construída de 5.441,20 m²
Com auditório, salas de computação, gabinetes de professores e administração
Obra entregue
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infraestrutura e a expansão
Instituto de Computação

Construção de dois prédios tipos UFASA com 5 pavimentos, área construída: 10.261,02 m²
Um prédio com 20 salas de aula e outro com 29 laboratórios.
Bloco de salas de aula entregue e em funcionamento
Bloco da laboratórios com previsão de entrega: 1º semestre de 2015

Núcleo de Pesquisa em Biomassa e Gerenciamento de Água- NAB

Prédio com 5 pavimentos. área construída de 3.203 m²
Com salas de aula, laboratórios, incluindo uma central analítica e auditório.
Obra entregue e em funcionamento
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infraestrutura e a expansão
Instituto de Química

Prédio com 5 pavimentos, área construída de 15.313,00m²
Com 89 laboratórios, 9 salas de aulas, gabinetes, auditórios, biblioteca e administração.
Previsão de entrega: 1º semestre de 2015

Instituto de Geociências

Prédio tipo UFASA com 5 pavimentos, com área construída: 5.130,51 m²
Com 17 salas de aula, laboratórios, gabinetes de professores e administração.
Previsão de entrega: 1º semestre de 2015
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infraestrutura e a expansão
Faculdade de Farmácia

Prédio com 4 pavimentos, área construída: 6.697,00 m²
Com salas de aula, laboratórios, gabinetes de professor, auditório e administração
Previsão de entrega: 2º semestre de 2015

Campus do Valonguinho

Instituto Biomédico

Prédio com 7 pavimentos, área construída de 5.320,00m²
Com 23 laboratórios e auditório.
Obra entregue
38
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infraestrutura e a expansão
Unidades Dispersas
Faculdade de Veterinária

Prédio com de 6 pavimentos, com área construída:
2.100 m²
Com 10 salas de aula e outros ambientes.
Obra entregue e em funcionamento
• Ampliação no prédio da Pós-Graduação

Faculdade de Medicina

Prédio com 8 pavimentos mais 1 subsolo, área construída de 6.529 m².
Com salas de aula, laboratórios, auditório e administração
Previsão de entrega: 1º semestre de 2015
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infraestrutura e a expansão
Unidades Fora de Sede
Campus do Aterrado - Volta Redonda

• Construção de três prédios, incluindo a urbanização.
Obra entregue e em funcionamento

Campus de Rio das Ostras

Construção de prédio do Serviço de Psicologia
Aplicada (SPA)
Obra entregue e em funcionamento
• Construção do prédio da moradia estudantil
Obra entregue e em funcionamento
Prédio multiuso com 2 pavimentos, área
construída de 1.748,74 m²
Com salas de aula, laboratórios e administração.
Obra entregue
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infraestrutura e a expansão
Campus de Campos dos Goytacazes

Ampliação o prédio existente
Obra entregue e em funcionamento
Construção de dois prédios do tipo UFASA com 5
pavimentos, área construída de 10.661,02m²
Com salas de aula, gabinetes de professores,
laboratórios, biblioteca, administração.
Previsão de entrega: 1º semestre de 2015

Campus de Santo Antônio de Pádua
Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior

Construção de duas salas de aula e mais biblioteca
Obra entregue e em funcionamento
Prédio do tipo UFASA com 3 pavimentos, área construída:
2.140,76 m²
Com salas de aula, laboratórios e administração.
Obra entregue e em funcionamento
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hospital universitário antonio pedro - HUAP

O

Hospital Universitário Antonio Pedro é
uma unidade acadêmica especial vinculada à Universidade Federal Fluminense.
É referência para a realização de procedimentos
de média e alta complexidade, além de estar
presente na formação, treinamento e qualificação de alunos de graduação e pós-graduação de
diversos cursos da UFF e, ainda, envolvido no
desenvolvimento de serviços de relevância acadêmica e social.

Capacidade Instalada
Leitos de Internação: 287
Centros Cirúrgicos:
• Geral: 3º andar com 10 salas de cirurgia
• Especializado: 5º andar com 4 salas de cirurgia
• Da Mulher: com 8º andar com 2 salas de cirurgia de 1 sala de parto
Ambulatórios: 62 consultórios
Com uma área total construída de 30. 529,54 m²,
o HUAP no período de 2007 a 2014 passou por
uma série de reformas, ampliações e adequações às normas da Vigilância Sanitária, para
atender de forma mais adequada os que diariamente, transitam pelos corredores do hospital
que são mais de 500 residentes e cerca de 5 mil
colaboradores, entre docentes, profissionais de
saúde e funcionários administrativos e durante
o ano, são mais  de 1.000 alunos entre graduandos, pós-graduandos e especializandos.
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centro de artes da uff
Localizado no térreo do prédio da
reitoria da UFF, o Centro de Artes UFF
é mais o importante centro cultural da
cidade e o principal entre as universidades federais. Fechado no final de
2009, o espaço retorna ao seu funcionamento normal, agora com ambientes renovados e equipamentos mais
modernos.
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centro de artes da uff

D

epois de uma extensa reforma em todas as suas instalações, o Centro de
Artes UFF reabre suas portas para a
comunidade acadêmica e a população de
Niterói. Localizado no térreo do prédio da
reitoria da UFF, o Centro de Artes UFF é mais
o importante centro cultural da cidade e o
principal entre as universidades federais.
Fechado no final de 2009, o espaço retorna
ao seu funcionamento normal, agora com
ambientes renovados e equipamentos mais
modernos.

nação, novo sistema de sonorização, completo e de alta tecnologia, para espetáculos
e shows, novas poltronas que possibilitam
uma maior mobilidade para o público e a
produção dos espetáculos e um novo tratamento acústico.

Por último, o Cine Arte UFF, além de novo
projetor 35mm, recebeu equipamentos capazes de exibir novas mídias digitais, incluindo 3D. Uma nova tela, novas poltronas, novos sistemas de som e refrigeração e uma
cabine de projeção renovada completam a
As três áreas de exposição – Galeria de Arte transformação da sala, que também conta com
UFF, Espaço Aberto UFF e Espaço UFF de Fo- uma acústica reversível, adaptável tanto aos filtografia – contam agora com novo sistema mes quanto aos concertos de música erudita.
de iluminação dimerizada, sistema de refrigeração e sistema multimídia para exibição
de obras nos mais variados formatos.
O Teatro da UFF passou por melhorias nas
coxias, na parte elétrica e nos camarins. O
espaço também conta, agora, com nova vestimenta cênica, novo palco com quartelada,
completa iluminação cênica para os espetáculos, com novos refletores e grid de ilumi-
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centro de artes da uff
Bomboneria e bistrô, uma nova área para o
setor administrativo, bilheterias modernizadas e um sistema de internet Wi-Fi são algumas das outras mudanças pelas quais passaram as instalações do Centro de Artes UFF.

artística de professores, alunos e funcionários da universidade.

Na área de música, o Centro de Artes UFF
também é responsável pela Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal FluMas o centro cultural vai muito além de sua minense (OSN UFF), o Quarteto de Cordas
parte física, com a realização de projetos da UFF, o conjunto Música Antiga da UFF e o
como o Cine Jazz UFF, o UFF Debate Brasil e Coro Jovem da UFF.
o projeto Peixe Vivo, que mapeia a produção
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